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Carrosseries Ayats reconverteix 
la planta de Tona per destinar-la 
a remodelar interiors de trens
L’empresa ha guanyat un concurs de Ferrocarrils de la Generalitat per valor de 10 milions d’euros  

(Pàgina 36)

(Pàgines 2 a 12) Sant Vicenç donarà un nou ús a l’obsoleta cabina telefònica a partir d’aquest Sant Jordi

Un cop es dona per superada la pan-
dèmia, els llibreters i floristes tindran 
com a principal amenaça en aquesta 
edició de Sant Jordi les previsions del 

temps, que anuncien inestabilitat per 
dissabte. Osona, el Ripollès i el Moianès 
han recuperat les activitats al carrer en 
l’edició de la pràctica normalitat. Una 

de les iniciatives més destacades per 
la diada és la recuperació d’una cabina 
telefònica a Sant Vicenç de Torelló que 
serà un punt d’intercanvi de llibres.
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Una cabina per a l’intercanvi de llibres

Els trens 
semidirectes de la 
línia R3 pararan 
a partir d’aquest 
dissabte a Centelles

(Pàgina 17)

Segon relleu del 
mandat a l’alcaldia 
de Pardines: Jordi 
Hubach substitueix 
Laia Martínez

(Pàgina 22)

L’exalcalde de 
Calldetenes Jaume 
Mas impulsa una 
llista per tornar-se 
a presentar

(Pàgina 23)

Vint anys de la 
Copa de la CERS 
del Voltregà 
El 20 d’abril de 2002, dimecres 
va fer 20 anys, el Voltregà va 
aconseguir el títol de campió 
de la Copa de la CERS després 
d’imposar-se en un èpic partit 
contra el Porto. Una agònica 
tanda de penals va donar la 
victòria a un equip que posava 
fi a 25 anys de sequera de títols 
blanc-i-blaus tot i haver arribat 
a fins a vuit finals. EL 9 NOU 
ha reunit els herois d’aquella 
gesta per rememorar-la dues 
dècades després.

(Pàgines 42 i 43)
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Jugadors, tècnics i directius que van aconseguir el títol europeu, reunits per EL 9 NOU aquest dijous

Frigorífics Ferrer vol 
ampliar el negoci 
al sector de l’alta 
restauració amb la 
compra de Sampera

(Pàgina 37)

Tanca el 
restaurant Ca la 
Manyana de Sant 
Julià però manté 
l’hostal obert

(Pàgina 51)

L’activista Tati 
Furriols inicia a Vic 
una vaga de fam 
per defensar  
el català a l’escola

(Pàgina 26)
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Fa dos anys va ser el Sant Jordi més 
trist viscut del confinament; l’any 
passat, el de la recuperació –amb un 
èxit extraordinari–, i aquest any, el de 

la normalitat. La pandèmia es dona 
per superada i els llibreters i floristes 
estan més pendents de les previsions 
del temps, que anuncien inestabilitat 

per dissabte. Amb permís de la pluja, 
els actes tornaran a ser els habituals, 
en un any amb abundosa collita de lli-
bres dels autors de ‘quilòmetre zero’.

Sant Jordi, pendent del temps
La previsió meteorològica preocupa els llibreters, que intentaran conservar els lectors guanyats els últims anys
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Els llibreters estan preparats per repetir l’èxit del darrer Sant Jordi. A la fotografia, la llibreria Contijoch de Manlleu

Vic

Jordi Vilarrodà

Els llibreters i floristes tor-
naran a estar més pendents 
dels meteoròlegs que dels 
epidemiòlegs, i això té una 
part positiva: som en el Sant 
Jordi del retorn a la pràctica 
normalitat. La negativa és 
que les previsions del temps 
no són bones, i la pluja pot 
aparèixer en alguns moments 
del dia per espatllar una jor-
nada que prometia ser espec-
tacular. A Osona, el Ripollès i 
el Moianès els primers actes 
ja han preparat l’ambient, tot 
just acabat el parèntesi de 
la Setmana Santa. Si la pluja 
no ho espatlla, es preveu que 
la plaça Major de Vic torni a 
proporcionar aquest dissabte 
una de les imatges icòniques 
de Sant Jordi. 

A les llibreries, tot ja esta-
va a punt abans de la Setma-
na Santa. Tot i que aquests 
dies encara hi ha hagut les 
darreres presentacions, les 
novetats d’aquest Sant Jordi 
ja són a l’aparador des de 
fa setmanes. “A partir del 
mateix dimarts vam comen-
çar a treballar força, la gent 
ja té el xip de Sant Jordi”, 
explica Toni Ferron, de la 
llibreria Foster & Wallace de 
Vic, que enguany compleix el 
cinquè aniversari. És també 
un dels que ha fet més pre-
sentacions en les darreres 
setmanes: “El març va ser de 
molt moviment, tenim la sort 
que molts autors demanen 
per venir i se’ns va omplir 
l’agenda.” Ferron té la sensa-
ció que “hi ha moltes nove-
tats, com si hagués sortit tot 
allò que no s’havia publicat 
durant els últims dos anys”. 
Ara el repte serà mantenir 
aquell públic que durant el 
confinament va trobar refugi 
en els llibres i va recuperar 
l’hàbit. En aquest sentit, 
Xavier Cortacans, de la lli-
breria Muntanya de Llibres, 
creu que es nota una mica 

recessió però no tanta com 
semblava, haurà quedat un 
bon pòsit”, explica. En el seu 
cas, com a llibreter especi-
alitzat en excursionisme i 
viatges, sí que ha percebut 
que tothom es torna a moure 
sense restriccions. “En el 
llibre de viatges s’ha notat 
molt, ja des de Nadal, la gent 
té ganes de marxar, l’únic 
que potser ha variat és el 
format.” Es venen més llibres 
per agafar l’autocaravana 
que l’avió.

Els més previsors s’antici-
pen: “És una tendència que 
ja ve dels últims anys, els 
clients habituals s’anticipen 
a la bogeria de Sant Jordi”, 
explica Toni Contijoch, de la 
llibreria Contijoch de Man-
lleu. Però sempre hi haurà 
un gruix de lectors que es 
reservaran per viure l’am-
bient i deixar-se aconsellar 
o sorprendre a les parades.  
Eva Domper, del Cafè de 
les Lletres de Vic, diu que 
els llibreters estan “molt 

il·lusionats perquè venim de 
l’any passat, que va anar molt 
bé, i es veuen les ganes de 
sortir en la gent”. Tots coin-
cideixen, però, que caldrà 
estar molt pendents de les 
previsions del temps. A Vic, 
on estava previst situar les 
parades sota les voltes de la 
plaça Major però vendre de 
cara enfora per evitar aglo-
meracions, demanaran fer-
ho de cara endins, com era 
habitual, si la pluja fa acte de 
presència. 

de reculada, però que alguns 
lectors guanyats no abando-
naran. “Hi ha una mica de 

Les floristeries esperen 
tornar a xifres del 2019
Vic Amb un ull pendent del 
cel i malgrat que Sant Jordi 
sigui un dissabte –que s’es-
caigui en cap de setmana mai 
no els beneficia–, el sector 
de les floristeries espera 
enguany recuperar els nivells 
de vendes del 2019. En el cas 
de Vic, seran xifres inferiors 
a les de l’any passat, admet 
Núria Simon, membre de 
l’Associació de Floristes de 
la ciutat, tot recordant que el 
2021, pel context de pandè-
mia, es va prohibir la venda 
ambulant de flors, la gran 
competència dels comerços 
del ram. Uns comerços que 
continuen apostant per 
l’especialització. La rosa 
vermella tornarà a ser la més 
regalada –“al voltant d’un 
90% de les vendes”, apun-
ta Simon– tot i que entre 
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el jovent van guanyant 
demanda les de colors 
negre, groc o blau. Des 
d’Aràlia, l’establiment que 
regenta Simon –a la foto 
aquest dijous, amb dues de 
les dependentes–, també 
han apostat des de fa anys 

per les roses preservades 
o liofilitzades, que perme-
ten que algunes famílies 
les puguin enviar als fills 
o a les parelles “que viuen 
fora”. Aràlia, que l’any que 
ve celebrarà el 40è aniver-
sari, té dues botigues a Vic. 

Èxit anticipat i 
crisi del paper

Vic

J.V.

Fer llistes de llibres més 
demanats abans que arribi 
el dia de Sant Jordi pot 
ser fins i tot absurd. Però 
alguns llibreters osonencs 
s’estan sorprenent aquests 
dies de com s’està dema-
nant Cuina! O barbàrie, 
de Maria Nicolau, la cui-
nera d’El Ferrer de Tall 
de Vilanova de Sau. Un 
llibre d’autora osonenca 
que apunta a ser un dels 
més venuts de no-ficció 
a Catalunya. En l’àmbit 
literari i també d’autors 
propers caldrà veure quin 
impacte té Guilleries, de 
Ferran Garcia, un llibre que 
en les últimes setmanes 
va creixent sobretot pel 
boca-orella dels lectors. La 
promoció més efectiva, al 
capdavall.

El coll d’ampolla d’aquest 
23 d’abril es pot produir, 
si de cas, perquè les grans 
editorials es mostren molt 
prudents a l’hora de fer ree-
dicions dels llibres de més 
èxit. Algunes apunten a 
l’elevat preu del paper com 
un factor que els fa ser més 
prudents. “El grup Planeta, 
per exemple, ha reeditat 
poc, i ja veiem que de cara 
a Sant Jordi podem fer curt 
d’algun premi literari”. 
Altres, com Toni Contijoch, 
apunten que en els últims 
anys ja es veia la tendència 
de “donar prioritat a grans 
superfícies i a l’entorn de 
Barcelona”, a vegades en 
detriment de les petites 
llibreries.
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La cabina dels llibres
Sant Vicenç habilita la cabina telefònica en desús com a espai de ‘crossbooking’

Sant Jordi obre la 
Setmana Cultural   
de Riuprimer
Santa Eulàlia de Riuprimer 

Un taller de roses va iniciar 
aquest dijous els actes de la 
Setmana Cultural a Santa 
Eulàlia de Riuprimer. Aquest 
divendres, el nutricionista 
riuprimerenc Julio Basulto, 
professor de la UVic-UCC, 
presentarà al Local del 
Jovent el seu llibre Come 
mierda. El dia de Sant Jordi 
hi haurà les parades habi-
tuals i diumenge tornarà 
l’aplec de Sant Sebastià des-
prés de dos anys de no haver-
se pogut celebrar. 

Poemes pels carrers 
en el Sant Jordi de 
Vilanova de Sau
Vilanova de Sau La poesia 
omple els carrers de Vilanova 
de Sau des de dilluns i fins 
diumenge, per una iniciativa 
de la Regidoria de Cultu-
ra que ha comptat amb la 
col·laboració dels alumnes 
de l’escola Les Roques, les 
participants en el taller de 
dinamització i diferents 
autors com Josep Jutglar o 
Anton Carrera que han cedit 
textos per a l’ocasió. El dia 
de Sant Jordi es recitaran al 
parc de l’Església, juntament 
amb textos d’altres autors 
catalans.

Espectacle de poesia 
i música ‘No hem 
oblidat’, a Sant Pere
Sant Pere de Torelló Els 
actes de Sant Jordi a Sant 
Pere de Torelló començaran 
aquest divendres amb un 
sopar a la Llar de Jubilats 
SPT. Dissabte hi haurà para-
des de roses i a la tarda, al 
Mas, es representarà l’espec-
tacle No hem oblidat, a càrrec 
del Gimgès, amb poemes de 
Miquel Martí i Pol i música 
de Lluís Llach, Obrint Pas i 
Maria del Mar Bonet. Dijous 
vinent es farà l’entrega de 
premis del vintè Concurs de 
Punt de Llibre que organitza 
la biblioteca L’Esqueller.

Sant Vicenç de Torelló

Guillem Rico

Probablement per als alum-
nes de 5è de Primària de l’es-
cola Lloriana, que han nascut 
en un món amb telèfons 
mòbils, la cabina que durant 
dècades ha ocupat un racó de 
la plaça de Can Villegas, de 
Sant Vicenç, no ha tingut mai 
cap ús. És una de les poques 
que queden a Osona i el Ripo-
llès de l’anomenat model 
Garza, implantades a la dèca-
da dels 60. Una estructura 
metàl·lica tancada, amb sos-
tre i laterals i portes de vidre 
que s’assembla a les que han 
pogut veure als dibuixos i 
còmics de Superman, on es 
canviava el periodista Clark 
Kent per convertir-se en 
superheroi. 

Aquest dijous a la tarda s’hi 
entretenien per convertir-la 
en un espai de crossbooking, 
d’intercanvi de llibres, una 

iniciativa que s’ha impulsat 
des de l’Ajuntament per 
donar un nou ús a un ele-
ment del mobiliari urbà que 
té els dies comptats, ja que 
segons la llei de telecomuni-
cacions han de desaparèixer 
aquest any, i que s’estrenarà 
aquest Sant Jordi. 

Per aquest motiu, s’han 
posat vinils als vidres de la 
cabina i s’ha substituït el 
cartell on deia Telefónica 
per un que hi posa Llibre-
ria. La regidora d’Educació, 
Vanessa Espín, explicava 
que ja coneixia iniciatives 
similars a Europa i a altres 
llocs del territori català i va 
plantejar portar-ho al poble. 
“La cabina ha estat en desús 
molt temps”, per la qual cosa 
van negociar, durant gairebé 
dos anys, amb la companyia 
Telefónica, que els l’ha cedit. 
Ara a dins hi ha unes pres-
tatgeries on s’hi podrà fer 
aquest intercanvi de llibres. 

La dinàmica és fàcil. Portar-
hi un llibre que no s’utilitza, 
i emportar-se’n un que cridi 
l’atenció. I així, anar fent. Tot 
i que també se’n podran aga-
far sense deixar-ne cap si es 
dona el cas. “És una manera 
de donar una segona vida als 
llibres que a vegades tens a 
casa”, assegurava Espín, “la 
idea és que tinguin vida, que 
no quedin en un racó perquè 
potser per a una altra persona 
és d’interès”. Es tracta també 
d’un projecte que implica 
“reciclatge, autogestió, res-
ponsabilitat i cura”, apunta-
va la regidora. Els primers 
llibres que hi ha a la cabina 
són donacions dels veïns i als 
prestatges de més avall hi ha 
la literatura infantil. 

Espín recorda que al poble 
no tenen llibreria. Sí que 
disposen del servei de Bibli-
obús, que va una setmana a 
Sant Vicenç i l’altra al nucli 
de Borgonyà, i que també a 

l’espai jove hi ha un punt del 
Biblioaccés. També a Bor-
gonyà hi ha la Finestra dels 
Llibres, un espai d’intercanvi 
iniciat per una veïna. 

L’engegada d’aquest nou 
espai que reutilitza la cabina 
telefònica s’emmarca en els 
actes de Sant Jordi al poble, 
on tot dissabte al matí hi hau-
rà propostes com la venda de 
roses i llibres dels alumnes 
de l’escola Lloriana, lectures 
de poesia, el lliurament de 
premis del Concurs de Relats 
Breus o la presentació del 
llibre La Rita i en Cesc volen 
alt, dels autors locals Sònia 
Camacho i Cristian Pérez, 
amb il·lustracions de Maria 
Gambús, la publicació anual 
que es fa al poble per desti-
nar els diners a l’escola. 

A partir d’ara, qui entri a la 
cabina telefònica potser no 
es convertirà en Superman 
però sí en un superheroi de la 
lectura.

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

Alumnes de 5è de l’escola Lloriana ajudaven aquest dijous a la tarda a preparar la cabina telefònica per convertir-la en un espai d’intercanvi de llibres
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Calldetenes estrena festival
Carrers i places s’omplen fins diumenge de propostes d’arts escèniques i visuals

Calldetenes

Jordi Vilarrodà

Coincidint amb Sant Jordi, 
s’estrena el Festival d’Arts 
al Carrer de Calldetenes 
(FACC), que des d’aquest 
dijous al vespre omple espais 
públics de propostes d’arts 
visuals i escèniques. La ini-
ciativa és de La Pera, Assem-
blea de Joves de Calldetenes, 
que compta amb el suport de 
l’Ajuntament. I va destinada 
“a joves i no tan joves”, com 
van explicar els seus respon-
sables en la presentació de la 
iniciativa, ara fa dos mesos. 
La realització d’un mural de 
Rock BlackBlock a la plaça 
de la Independència va ser 
el primer anunci visible de 
la fira. Des d’aquell dia, la 
imatge de milicians fent ins-
trucció a Calldetenes durant 
els anys de la Guerra Civil, 
extreta d’una fotografia anti-
ga, presideix aquest espai. 

Els muralistes tindran 
un protagonisme destacat 
al llarg d’aquests dies. Més 
d’una dotzena es repartiran 
per diferents llocs de la 
població per deixar emprem-
ta en parets que ara estan 
mancades de vida. Seran a les 
piscines, al camp de futbol, 
a la llar d’infants, a la plaça 
de l’Onze de Setembre o a la 
mateixa plaça de la Indepen-
dència, entre altres llocs. 

L’obertura del festival esta-
va prevista aquest dijous a 
les 10 del vespre, si el temps 
ho feia possible, amb una 
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Els tres llibres dels Premis Literaris

Calldetenes Coincidint amb la vigília de 
Sant Jordi, es van presentar dimarts els lli-
bres corresponents a la darrera edició dels 
Premis Literaris de Calldetenes, que es van 
entregar el setembre de 2021. L’editorial 
Comte D’Aure, amb el suport de l’Ajunta-
ment, s’ha encarregat de la publicació de les 
obres, que forma part del premi als guanya-
dors. Entre ells hi ha dos osonencs, Teresa 
Saborit i Gerard Canals, que van obtenir ex 
aequo el premi de narrativa Armand Quin-
tana amb els relats La dona del peu descalç i 
Casus Belli, respectivament. La primera, que 
parteix d’una investigació sobre el folkflore, 
la tradició oral, les llegendes i la mitologia, 
en concret una del Pirineu occità que relaci-
ona la maternitat i l’os com a animal mític. 
Cada capítol del llibre “és una etapa” en el 

viatge que fa a la muntanya una dona que 
no pot ser mare. La segona narració presen-
ta el cas d’una escriptora a qui li han robat 
una novel·la que ha estat escrivint al llarg 
d’anys, i d’una editora petita “que lluita 
amb els gegants del sector”. Rafel Fabregat, 
premi Lluís Solà de teatre amb Magister, 
va recordar que és músic professional i que 
fins al moment en què es posa en escena 
empeny el lector “a muntar-se la seva pròpia 
escenografia mental”. L’obra inclou referèn-
cies a l’època del nazisme “amb temes que 
m’interessen molt, entre ells el de la músi-
ca”. L’obra guanyadora del premi de poesia 
Jacint Verdaguer (Caldrà la pluja, de Carme 
Cruelles) se l’està autoeditant ella mateixa 
i sortirà a final d’aquest any. A la fotografia, 
els guanyadors amb els premis al costat del 
regidor de Cultura. J.V.

La programació s’allarga fins al dia 22 de maig

Manlleu obre una nova 
Primavera (en)cantada

Manlleu

EL 9 NOU

Les parades de llibres, roses 
i plantes ocuparan la plaça 
de Fra Bernadí de Manlleu, 
seguint la tradició que l’any 
vinent farà sis dècades que 
es va iniciar. Serà el princi-
pi no només de la diada de 
Sant Jordi sinó de totes les 
activitats del cicle Primavera 
(en)cantada, que com cada 
any ha programat diverses 
iniciatives culturals al llarg 
de tot un mes. En total seran 
una quinzena de propostes 
que culminen el 22 de maig.

Aquest divendres comen-
cen ja els actes amb la cloen-
da de la campanya “La sarda-
na a l’escola” i una ballada a 
la plaça de Fra Bernadí. Dis-

sabte, a més de les parades, 
hi haurà hora del conte amb 
Caro von Arend a la Biblio-
teca i espectacle musical a 
càrrec de l’escola de dansa 
Off-Broadway i l’escola de 
Can Julià Viñas. A mitja tar-
da, des del passeig del Ter 
fins a la plaça de Fra Bernadí, 
desfilaran els gegants que 
participen en la Trobada 
Gegantera de Manlleu, que 
té previst d’acollir una quin-
zena de colles, i la jornada 
s’acabarà amb una ballada 
de sardanes a càrrec de la 
Cobla Sant Jordi - Ciutat de 
Barcelona. Entre els actes 
previstos per a més endavant 
hi ha, el proper dia 29, la 
cantata El Serpent de Manlleu 
per commemorar 40 anys de 
l’Escola de Música. 

Vic

EL 9 NOU

Les parades de llibres i roses 
conviuran aquest dissabte al 
matí amb les del mercat de 
Vic, situades a les voltes de 
la plaça Major. A la tarda ja 
seran protagonistes d’aquest 
espai que enguany no acolli-
rà la representació de la lle-
genda de Sant Jordi (“per la 
coincidència amb el mercat”, 
explica la regidora Bet Pie-
lla), però sí que serà l’epicen-
tre de l’activitat perquè hi 
acabarà la gimcana La poció 
indesxifrable, que es farà de 
5 a 7 de la tarda.

Igual que l’any passat, 
aquest joc de pistes està 
obert a infants de 5 a 10 
anys, que hauran de recórrer 

acompanyats d’adults cinc 
llocs de la ciutat buscant els 
elements per fer la poció. 
“L’any passat va ser un 
èxit, hi van participar 600 
infants”, diu Piella, que espe-
ra repetir-ho enguany. Un 
dels punts pels quals passa-
ran serà l’exterior de la nova 
Biblioteca Pilarín Bayés. A 
l’acabar, a la plaça Major, 
actuarà la companyia Pentina 
el Gat amb l’espectacle La 
Harpo’s Band surt al carrer.

Enguany Sant Jordi coinci-
deix també amb els primers 
actes del Dia Mundial de la 
Dansa, que s’escau el proper 
divendres. Així, a les 7 de la 
tarda hi haurà una ballada de 
swing a la rambla del Passeig 
amb el grup Aya & Jumpi’n 
Cats. 

performance produïda per 
La Pera amb SV Produccions. 
Aquest divendres, entre d’al-
tres, estan previstes les actu-
acions de la clown Montse 
Galobardes amb l’espectacle 
Migo misma i del cantant 
Guillem Ramisa i l’humoris-
ta i actor Godai Garcia amb 
Els homes que parlen sols, 
per acabar amb una nit de 
concerts a la plaça Onze de 
Setembre. Dissabte hi haurà 
des de recitals poètics al cam-
panar amb Xevi Pujol i K100 
(d’aforament limitat) fins a 
un concert vermut amb Gui-

llem Roma o un monòleg de 
Pep Alsina, per acabar també 
amb concerts, entre els quals 
el dels osonencs Power Bur-
kas. I diumenge s’acabarà la 
programació amb una batu-
cada al matí resseguint tots 
els murals que s’hagin realit-
zat i l’estrena d’un espectacle 
de clown de La Chutty. La 
coincidència amb Sant Jordi 
és deguda al fet que va ser 
en aquesta data “quan es va 
fer el primer acte de La Pera 
l’any 2004”, va explicar Josep 
Manuel Canyete, membre 
del col·lectiu, el dia de la pre-
sentació. La proposta s’havia 
presentat l’any 2021 en els 
pressupostos participatius 
i no va ser acceptada “per 
no complir amb les bases”, 
expliquen des de l’Ajunta-
ment. Aquest any s’hi va 
destinar una altra partida 
pressupostària per poder-la 
fer realitat. 

La iniciativa va 
partir de La Pera, 

amb suport de 
l’Ajuntament

També es fan actes pel Dia Mundial de la Dansa

Gimcana de Sant Jordi    
i parades a Plaça, a Vic

Activitats durant  
tota una setmana    
en la celebració de 
Sant Jordi a Torelló

Torelló Una vintena d’activi-
tats omplen la celebració de 
Sant Jordi a Torelló, que va 
començar aquest dimecres 
amb el club de lectura Dones 
que Escriuen. Aquest diven-
dres s’entregaran els Premis 
Vila de Torelló-GAT Literari, 
que arriben a la 24a edició. El 
dia de Sant Jordi hi haurà des 
del matí parades de llibres 
a la plaça Vella, on també es 
faran tallers infantils orga-
nitzats per l’Escola d’Arts 
Plàstiques, i al migdia tindrà 
lloc l’habitual concert de 
l’Escola Municipal de Músi-
ca. Durant tota la setmana 
hi ha diferents activitats que 
segueixen l’estela de Sant 
Jordi, des d’una conferència 
sobre Joan Fuster dimarts a 
la Biblioteca Dos Rius fins 
a un club de lectura amb 
l’escriptora Glòria Llobet, 
dijous. 
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Sant Joan publica les 
obres completes del 
poeta Josep Picola
Sant Joan de les Abades-

ses La presentació del llibre 
Biografia, inventari i trans-
cripció de l’obra literària de 
Josep Picola i Soler (1913-
2002), que tindrà lloc dissab-
te a les 6 de la tarda, serà un 
dels moments destacats de la 
celebració de dissabte a Sant 
Joan. El volum, editat per la 
filòloga Dolors Vilamitjana, 
recull l’obra del poeta santjo-
aní, fill predilecte de la vila. 
Posteriorment s’entregaran 
els premis del certamen lite-
rari Joan Maragall. 

Reediten poemes de 
la campdevanolenca 
Concepció Casanova
Campdevànol L’Ajuntament 
de Campdevànol ha reeditat 
el recull Poemes en el temps, 
de Concepció Casanova (1906-
1991), que es va publicar per 
primera vegada l’any 1930. 
Així vol reivindicar la figura 
d’aquesta poeta, filòloga, mes-
tra i traductora, que en el seu 
moment va ser considerada 
una avançada en el seu temps. 
La presentació tindrà lloc a 
aquest divendres a les 7 de la 
tarda a La Confiança.

‘El poder de les 
formigues’, d’Enric 
Godó, a Calldetenes
Calldetenes La plaça Vella 
serà l’escenari dissabte al 
migdia de la presentació 
d’El poder de les formigues 
(Ç Trencada Edicions), 
d’Enric Godó, barceloní de 
naixement i resident ara a 
Calldetenes. El bateig del 
llibre es farà en forma tea-
tralitzada. L’autor va debutar 
com a novel·lista l’any passat, 
coincidint també amb Sant 
Jordi, amb la novel·la humo-
rística Trenta-nou dies per 
salvar el món (Pagès Editors).

Revetlla de Sant Jordi 
amb autors ripollesos 
a la Lambert Mata
Ripoll La Biblioteca Lambert 
Mata de Ripoll acull aquest 
divendres una nova edició 
de la revetlla de Sant Jordi, 
que començarà a les 6 de la 
tarda amb el Tastet d’Autors 
km 0, que organitza Òmnium 
Cultural i que convida els 
escriptors de la comarca que 
han publicat durant l’any. 
Prèviament, hi haurà contes 
de Sant Jordi amb la compa-
nyia La Sal i després, recital 
de poesia escrita per dones 
amb Revers. 

Un recull de contes de Teresa Martí
Gurb A les portes de Sant Jordi ha arribat 
també Li arrabassaré el dia a la vida i altres 
relats (Pensódromo Ed.), un recull de 12 con-
tes de la gurbetana Teresa Martí. Si alguna 
cosa tenen en comú tots ells, segons l’escrip-

tora, és “que es basen en situacions personals 
íntimes”, i el gust pel detall que la caracte-
ritzava en les seves obres anteriors, com les 
novel·les Noranta-sis hores i Siham. Tres dels 
relats que inclou van ser finalistes al Premi 
de Narrativa Curta d’EL 9 NOU.
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‘Singles’, última novel·la de Marc Capdevila

Tona També en vigílies de Sant Jordi s’acaba de publicar Sin-
gles, la novel·la amb què l’escriptor tonenc Marc Capdevila va 
guanyar l’11è Premi de Narrativa Marítima Vila de Cambrils 
de l’any passat. L’acció s’ambienta en un creuer de 34 dies en 
el qual està embarcat Jan Ducamp, un divorciat empedreït i 
mig resignat a aquesta condició. Però que no s’imagina encara 
que l’atzar té uns plans molt diferents per a ell, que sorgiran 
durant la navegació del vaixell. 

    PUBLICITAT Sant Jordi
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Presenten el ‘Llibre 
de Tona’, dins de la 
Setmana Cultural
Tona La Setmana Cultural 
que Tona celebra al voltant 
de Sant Jordi continua aquest 
divendres amb la presentació 
del Llibre de Tona, que tindrà 
lloc aquest divendres a les 8 
del vespre a la sala La Canal. 
Estarà acompanyada d’una 
conferència a càrrec del 
professor de filologia eslava 
Marc Ruiz-Zorrilla sobre his-
ròria i cultura d’Ucraïna. Els 
actes de Sant Jordi, dissabte, 
inclouen el Ball del Drac, a 
les 8 del vespre a l’esplanada 
de la Canal.

Centelles omple el 
dia de Sant Jordi 
d’activitat cultural
Centelles Una intensa agen-
da cultural omple Centelles 
d’activitat per Sant Jordi. 
Començarà al matí amb Una 
llegenda 2.3 a càrrec de Jordi 
Relats i Laura Marsal, on 
també hi haurà ballada de 
sardanes. Entre les propostes 
de la tarda, destaca la sise-
na Enrosada Jove a la Riera 
Blanca i l’espectacle Cafè 
i coruscant, un podcast de 
Centelles, amb Arnau Casa-
novas i Guim Puig, al Casal 
Francesc Macià. 

Toni Prat publica ‘Senxualitat’
Vic Un total de 212 poemes breus de temàtica erò-
tica configuren el llibre Senxualitat (Emboscall Edi-
torial), de Toni Prat. L’autor vigatà, conegut princi-
palment per la seva obra de poesia visual, recorre en 
aquesta ocasió al text més essencial per parlar d’ero-
tisme, una temàtica que ha inspirat anteriors obres 
com la Poesia visual eròtica per a invidents. En aquest 
cas, pren com a referent l’escriptora Anaïs Nin i els 
textos eròtics que va escriure juntament amb el seu 
amic i amant, Henry Miller, a mitjan segle XX. Prat 
es proposa “portar la poesia a la part sensual i eròtica 
de la pornografia, obrir els sentits al tacte, la llum el 
color, el caràcter...”. Un altre dels seus referents és 
els Quaderns d’en Marc, atribuïts a Manuel de Pedro-
lo. “Seria  com traslladar a la poesia el que aquesta 
obra era en prosa.” J.V.

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

Agustí Font segueix l’autobiografia
Calldetenes L’any 2007, Agustí Font va publicar Fill 
de mare soltera l’any 1940, un relat autobiogràfic que 
partia d’aquesta circumstància que havia marcat una 
part de la seva vida. Al cap de 15 anys, torna amb 
el mateix títol però amb un contingut que afegeix 
tota la seva peripècia vital en els darrers anys, “amb 
esdeveniments molt forts, com la pèrdua de la meva 
dona, que era també la meva amiga”. Font no nega 
que el procés d’escriptura ha estat dolorós (“em 
saltaven les llàgrimes”) però també catàrtic perquè 
“m’he anat trobant valent per fer moltes coses”. Nas-
cut a Susqueda, en una casa entre la Devesa i la Salut 
quan encara no hi havia l’embassament, ha viscut 
successivament a Vic i Calldetenes, on ara torna a 
residir després d’una vida de superació. A la fotogra-
fia, Font amb el llibre que ha autoeditat. 
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    PUBLICITAT Sant Jordi
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Més que un llibre de meteorologia
‘Enamorats del temps’ explica la singularitat d’Osona, amb seixanta imatges i quatre relats literaris

Vic

EL 9 NOU

No podia ser d’altra manera. 
La presentació del llibre 
Enamorats del temps (EL 9 
NOU, 2022) va acabar amb 
una previsió meteorològica 
que aquests dies té a tothom 
a l’expectativa: la diada de 
Sant Jordi hi ha risc de pluja 
al matí, però a la tarda sem-
bla que el temps respectarà 
els llibreters i les parades de 
roses. El meteoròleg de TV3 
Daní Ramírez, juntament 
amb Manel Dot i Eduard 
Voltas, membres de l’Agru-
pació Meteorològica d’Oso-
na i coautors del llibre, es 
van atrevir a fer la previsió 
conscients que a la comarca, 
i sobretot a la Plana de Vic, 
no és fàcil encertar-la en 
dies d’inestabilitat com els 
d’aquesta setmana. Aquesta 
és una de les premisses que 
s’expliquen en “un llibre 
únic” que, com va recordar 
Víctor Palomar, director 
d’EL 9 NOU i coordinador 
de l’obra, “combina la mete-
orologia amb la fotografia, 
la literatura i la història”. 
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En l’elaboració del llibre hi ha participat observadors meteorològics, fotògrafs i escriptors d’Osona i el Ripollès

EL 9 NOU 
convoca el 
6è Premi de 
Narrativa Curta

Vic

EL 9 NOU

Fins al dia 31 de maig es 
poden presentar treballs per 
a la sisena edició del Premi 
de Narrativa Curta La Gralla, 
que organitza EL 9 NOU en 
col·laboració amb aquesta 
llibreria de Granollers. El 
certamen està obert a autors 
del Vallès Oriental, Osona, 
el Ripollès i el Moianès, per 
a treballs escrits en català 
i inèdits amb una extensió 
d’entre 9.500 i 11.500 caràc-
ters. Els originals s’han de 
fer arribar a l’adreça <mar-
queting@vic.el9nou.com> 
en dos documents, un amb 
la narració i l’altre amb les 
dades de l’autor. 

El veredicte del jurat es 
farà públic el proper dia 27 
de juny, amb premis de 500 
per al guanyador, 300 per 
al segon i 200 per al tercer. 
Aquest tres relats, i els altres 
set que el jurat consideri 
millors, es publicaran durant 
les edicions de divendres 
d’EL 9 NOU, il·lustrats per 
Maria Peix. 

Ramírez va elogiar un llibre 
que a través de les imatges 
d’una dotzena de fotògrafs 
d’Osona i un recull de fenò-
mens extrems que s’han 
produït en els últims anys 
reflecteix la varietat mete-
orològica d’una comarca 
excepcional. “Pels aficionats 

a la meteorologia Osona 
és molt divertida, sempre 
passen coses, ja sigui una 
pedregada, la boira, una for-
ta tempesta o una nevada”, 
reconeixia Ramírez durant 
la seva intervenció. El llibre, 
que es pot adquirir a les 
llibreries i també a la seu 

d’EL 9 NOU, inclou un relat 
per a cada estació de l’any 
dels escriptors Miracle Sala, 
Teresa Saborit, Jordi Remo-
lins i Joan Roca. L’edició 
del llibre ha comptat amb 
el suport de l’empresa La 
Doma i el Consell Comarcal 
d’Osona.
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Quan tota la vida tremola

A
LB

ER
T

 L
LI

M
O

S

Vic

Jordi Vilarrodà

Tot comença a la consulta 
d’un osteòpata, quan l’home 
que està estirat a la llitera 
explica que es queda clavat, 
que el braç dret no li segueix 
bé quan treballa amb l’ordi-
nador i li tremola una mica 
la mà dreta. Qui té aquests 
símptomes és Ramon Ricart, 
l’autor de la novel·la gràfica 
Tiembla (Bang Ediciones), 
que narra la seva pròpia 
experiència amb una malaltia 
a la qual en aquell moment 
encara no havia posat nom. 
L’escena, construïda en una 
sola pàgina, s’acaba amb la 
recomanació de l’osteòpata: 
“Si per a la propera sessió no 
t’ha passat, ves al neuròleg.” 
I la resposta-pregunta ve 
carregada d’inquietud:  “Al 
neuròleg?” 

Així va començar el pele-
grinatge que portaria Ricart, 
en aquell moment professor 
i director de l’Escola d’Art de 
Vic, il·lustrador i dissenya-
dor gràfic, a ser diagnosticat 
de la malaltia de Parkinson 
amb només 47 anys. L’osteò-
pata va tenir ull clínic i ho va 
sospitar. “El que descobrei-
xes després és que un 10% 
dels pacients de Parkinson 
tenen menys de 65 anys, i 
després he sabut que hi ha 
malalts diagnosticats amb 30 
i escaig”, explica ell mateix. 
El procés vital que ha seguit 
des d’aquell moment fins 

ara, al cap de vuit anys, es 
destil·la en aquest llibre que 
ha sortit a la llum en vigílies 
de Sant Jordi. 

El llibre va néixer “d’una 
necessitat interna”. Inquiet 
creativament, acabava de fer 
un altre projecte artístic i 
va pensar que tenia una his-
tòria per explicar, “la meva 
i la que afecta molta altra 
gent”. En ells pensava també 
en el moment de posar-se a 
dibuixar i explicar, crono-
lògicament, tot el que ha 
anat vivint, i fent-ho d’una 
manera que ha procurat que 
fos directa i natural. Fins i 
tot en l’estil de dibuix, que 
vol transmetre “una sensació 
d’immediatesa”, encara que 
al darrere hi hagi un procés 
més laboriós del que sembla.

Al principi hi ha la incom-
prensió, la no acceptació 
d’un mateix veient-se a poc 
a poc presoner de la malal-
tia, les reaccions diverses i 
alguna vegada estranyes de 
l’entorn. O la incomprensió 
de la medicina especialitza-
da quan busca tractaments 
complementaris que l’ajudin. 
“Em va costar un munt arri-
bar a un centre especialitzat 
en trastorns del moviment, 
i em diuen que em prengui 
una medicació, la que pren 
tothom.” I que li provocava 
efectes secundaris pitjors 
que els de la malaltia. “Vaig 
haver de canviar d’hospital, 
buscar un nou especialista i 
vaig trobar un neuròleg que 

m’ho va tractar i amb el qual 
m’entenc molt bé.” La indig-
nació era un punt clau en 
el primer impuls del llibre, 
però després s’ha anat dilu-
int, enmig d’una història que 
no està exempta, ni tan sols 
d’un punt d’humor: “M’agra-
da molt i aquí no el volia 
perdre, encara que la història 
pogués tendir al dramatis-
me.” Si el Parkinson havia 
estat descrit com a parálisis 
agitante antigament, ell es 
dibuixa llegint un còmic que 
porta el títol d’El increíble 
caso del temblor paralizante. 
Una escena a la platja, amb 
la seva parella, acaba amb ell 
proposant-li una cursa per 
veure qui arriba primer a 
l’aigua. 

No l’havia concebut amb 
aquesta idea, però a l’acabar 
la novel·la Ricart s’ha adonat 
que aquest explica el seu 
procés d’acceptació de la 
malaltia. “No n’era conscient 
que ho fes d’una manera 
tan nítida i ara me n’ha fet 
adonar la gent que l’ha llegi-
da.” Passen anys abans que 
un accepta la malaltia i el 
mostrar-se davant dels altres 
amb els efectes que compor-
ta, “moments en què et sents 
incòmode”. Al final, recorda 
els versos de Miquel Martí i 
Pol: “Mireu-me bé, soc l’al-
tre.” Després d’uns primers 
anys en què volia amagar 
aquest altre malalt, ara ha 
après que tot és ell mateix. I 
ja no té por d’explicar-ho. 

Un gènere que 
creix en lectors
Vic La novel·la gràfica és un 
gènere que creix en lectors, 
partint de molt avall. No és 
casualitat que l’editorial on 
ha publicat Ramon Ricart 
sigui francesa: al país veí hi 
ha una àmplia cultura que 
ja ve de l’afició al còmic. De 
fet, les fronteres entre l’un 
i l’altra són difuses: “És una 
narració en imatges per a 
adults, el concepte de novel·
la gràfica pretén desmarcar-
se de la imatge del còmic 
de superherois i manga”, 
diu Ricart. Com si d’alguna 
manera volgués adquirir un 
to de seriositat. A ell, que 
havia fet còmic d’una pàgina 
o dues, li van dir que havia 
de tenir almenys un cente-
nar de pàgines i pensava que 
no hi arribaria, però “a poc a 
poc vas veient que pren cos, 
que tens coses per explicar”. 
A la fotografia, Ricart a la 
sala d’actes de l’ACVic, que 
la setmana passada es va 
omplir per a la presentació. 

Ramon Ricart explica a la novel·la gràfica ‘Tiembla’ la seva experiència com a malalt de Parkinson precoç
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‘Guilleries’
Autor
Ferran Garcia
Editorial
Males Herbes

És la tercera novel·la de Ferran Garcia, i la publica 
igual que les anteriors a Males Herbes, editorial 
que s’ha fet un lloc en el panorama de la literatura 
catalana a base de descobrir nous valors, rescatar 
obres que dormien i traduir títols imprescindibles 
que encara no es podien llegir en català. L’escrip-
tor taradellenc/vigatà és dels primers, i després 
de publicar Recorda que moriràs i Blasfèmia arriba 
amb una novel·la que ell mateix ha comparat amb 
un western crepuscular. La història transcorre 
a Osona al segle XIX, en els anys de la darrera 
carlinada, i té com a protagonista en Boi, un jove 
que forma part d’una comunitat marginada, els 
cagots, que realment va existir. Viurà situacions 
que el portaran al límit, en el context d’un món 
antic que s’acaba i un altre de modern que neix. El 
boca-orella ha convertit Guilleries en una revela-
ció per a molts lectors.

‘El camí del monjo’
Autor
Salvador Giralt
Editorial
PAM

Aquest llibre és el resultat de la 
transcripció literària de les con-
verses entre Salvador Giralt i el 
monjo benedictí Ramon Ribera-
Mariné, quan aquest residia al 
santuari solsonès del Miracle. La 
casualitat porta dues persones a 
trobar-se compartint l’afició per 
caminar. I del camí físic, Giralt 
passa a aprofundir en el camí 
interior del seu interlocutor. 

‘S’avorreixen els 
gats?’
Autor
Miquel Sánchez
Editorial
autoedició

L’Hèctor no ha tingut cap relació 
amb la mitologia grega, a banda 
del seu nom. En un moment de 
feblesa en la seva vida, i en un 
somni estrany, apareixerà Ha-
des. El déu dels inferns, amb qui 
establirà una peculiar relació, 
l’agafarà de la mà per situar-lo 
enmig del món mitològic grec. I 
la frontera amb la realitat s’anirà 
desdibuixant cada vegada més. 

‘Xavier’
Autor
Juan M. Gienini
Editorial
Autoedició

La novel·la d’aquest argentí afin-
cat a Osona és un cant a l’amistat 
ambientat anys enrere en el seu 
Buenos Aires natal. Aquí és on es 
coneixen en Xavier i en Marc. El 
primer, un cervell creatiu de la 
informàtica i el segon, el que el fa 
tocar de peus a terra. Entremig, 
els primers passos de la intel-
ligència artificial que desperta 
expectatives i ambicions. 

‘Up, una casa 
damunt els núvols’
Autor
Dolors Puig-Alsina
Editorial
autoedició

En un poble que es podria assem-
blar a Sant Bartomeu del Grau hi 
viu una escriptora, aïllada en una 
casa que sembla que suri damunt 
la boira de la plana. La seva mare 
li regalarà per l’aniversari un 
ordinador amb intel·ligència arti-
ficial que la posa en contacte amb 
l’Ian, que la traurà del seu isola-
ment. I arribarà un 17 d’agost a 
les Rambles de Barcelona. 

‘Barcelona, la rosa  
i el drac’
Autor
Teresa Saborit
Editorial
Libelista

Una jove va pel camí de ser gim-
nasta d’elit i participar en els Jocs 
Olímpics, però un accident tras-
toca tot el seu esquema vital. Viu 
precàriament, intentant cuidar els 
seus germans i mantenir el somni 
esportiu. Un mal pas l’obligarà a 
recórrer Barcelona de dalt a baix 
superant un seguit de proves... i 
trobant un misteriós personatge, 
amb qui neix una peculiar amistat. 

‘Cavalcades’
Autor
Maria Dolors Orriols
Editorial
Viena

El centenari del naixement de 
Maria Dolors Orriols ha posat en 
relleu l’obra d’aquesta vigatana 
que va escriure contra corrent, 
per ser dona i per haver-li tocat 
viure els temps més tenebrosos 
del franquisme. Publicada l’any 
1949 i premiada als Jocs Florals 
de Montevideo aplega set narraci-
ons amb personatges units per un 
element comú, els cavalls. 

‘Constel·lacions’
Autor
Blanca Busquets
Editorial
Proa

Blanca Busquets va descobrir, no 
fa gaire temps, que hi havia un fet 
transcendental en la seva família 
que desconeixia. Va viure la in-
fantesa a Pamplona, per raons de 
feina del seu pare, i de cop i volta 
la família va tornar a Barcelona. 
Allò que se li havia explicat per 
raons laborals tenia una altra 
motivació: Josep Maria Busquets, 
el promotor i director del Festi-
val Internacional de Música de 
Cantonigròs, va deixar Navarra 
perquè havia estat amenaçat per 
ETA, com a objectiu de l’impost 
revolucionari. Aquest fet pren un 
paper rellevant en una novel·la 
que l’escriptora havia començat 
per altres camins: la història d’un 
veterà de la lleva del Biberó que 
està a punt de celebrar el cente-
nari, fet que aplega al seu voltant 
tota la família. Aficionat a l’ob-
servació astronòmica, sembla que 
sigui sempre a la lluna, però res 
més lluny de la realitat. Sap tot 
el que passa al seu voltant. Al seu 
fill Quim, que ha viscut la matei-
xa realitat que el pare de Blanca 
Busquets, i a una família que té 
totes les sotragades i alegries de 
qualsevol. La novel·la més perso-
nal de l’escriptora. 

‘La meva temporada 
a l’infern’
Autor
Gerard Guix
Editorial
Fanbooks

Gerard Guix ha tornat a la 
novel·la (feia vuit anys que no pu-
blicava, des de Dia de caça) amb 
aquesta novel·la d’intriga que 
s’ambienta en el mateix poble que 
l’anterior. Si a la primera era un 
adolescent el que desapareixia, al 
cap dels anys és la mare d’un altre 
noi, en Ricard. A través d’ell és 
com el lector arriba a una història 
que manté la tensió del lector. 
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‘Obra poètica 
completa’
Autor
Josep Riera
Editorial
Ed. Cal Siller

En prop de 400 pàgines, un sol volum aplega més 
de 30 anys de poesia de Josep Riera. Pagès i for-
ner, autodidacte en la literatura, ja porta publicats 
14 llibres des que va debutar l’any 1989, i ara n’ha 
afegit dos més d’inèdits. Tots estan recollits en 
l’Obra poètica completa, que ha tret a la llum l’edi-
torial Cal Siller i que es va presentar al seu poble, 
Oristà. El lloc en el món des d’on treballa i crea, i 
que li forneix bona part del seu imaginari. “Escric 
allò que en realitat sé dir i em pertoca”, afirma 
Riera. Una poesia que el porta a “ser agosarat i 
valent, a no callar alguna cosa que et faria recança 
dir públicament” i que per escrit “tens la fortalesa 
de poder-la dir”. Aquest volum no és, però, un 
tancament, sinó un punt i a part. Una endreça per 
continuar, tot i que com diu ell mateix ara està es-
crivint més prosa (Crònica d’ara i Sessió de tarda) 
que poesia.

‘Barcelona demà  
o aquesta tarda’
Autor
Francesc Soler
Editorial
Columna

Un conjunt de personatges que poden ser arque-
típics d’aquesta Barcelona actual turistitzada 
formen la bigarrada galeria de protagonistes de 
la novel·la amb què el periodista rodenc –afincat 
des de fa anys a la capital de Catalunya i coneixe-
dor de la seva evolució– debuta com a narrador. 
Des d’un arquitecte de la Barcelona olímpica fins 
a una migrant que fa d’estàtua humana a la Ram-
bla, des del mossèn de la Sagrada Família fins 
a una peixatera de la Boqueria, tots compartei-
xen un sentiment en comú: el que els han robat 
la seva Barcelona a còpia de massificació. Les 
accions delirants que emprenen els protagonistes 
quan acaben confluint van creant un crescendo 
amb un punt surrealista i sempre a punt de fer 
riure el lector. Escrita durant la pandèmia, quan 
Barcelona s’havia buidat de guiris, tornarà a tenir 
ara un ple sentit.

‘Cinc converses amb 
Lluís Solà’
Autor
Montse Caralt
Editorial
Ed. de 1984

L’univers literari i personal de 
Lluís Solà es reflecteix en les 
converses amb la filòloga Montse 
Caralt: l’adquisició de la llengua, 
la dedicació a la cosa pública i 
l’interès per la traducció, el tea-
tre, el lligam entre la paraula i la 
política i la seva mateixa condició 
d’escriptor lligada al seu lloc en el 
món i el seu lloc en la cultura.

‘Tanta set’
Autor
Gabriel Salvans
Editorial
Gat Edicions

Durant el confinament, Gabriel 
Salvans va anar escrivint poemes,  
a manera de tankes. Així va sorgir 
Quarantena (fulles/fulls), el nucli 
d’aquest poemari que s’il·lustra 
amb finíssims dibuixos de fulles 
fets per Maria Rosa Parés. L’obra 
es completa amb un conjunt de 
poemes dedicats a la memòria 
del també poeta santjoaní Ramon 
Cutrina i es tanca amb Parets.

 

‘Faules poètiques’
Autor
Montse Homs
Editorial
Kalandraka

“La poesia parla a tothom i les 
bèsties també”, va dir Montserrat 
Homs en la presentació d’aquest 
recull de faules no només destinat 
al lector més jove. Seguint la tradi-
ció clàssica, i amb il·lustracions de 
Laia Domènech, aplega 54 poemes 
en què seguint la tradició clàssica 
els animals fan de mirall del com-
portament humà.

‘Vent a la mà’
Autor
Carles Dachs
Editorial
Ed. 62

Amb aquest recull poètic, l’escrip-
tor de Santa Eugènia es confirma 
com una de les veus poètiques 
més sòlides de la literatura catala-
na actual. Va guanyar un premi de 
prestigi com el de Sant Cugat, a la 
memòria de Gabriel Ferrater, amb 
un llibre dividit en tres parts: un 
nucli de quartetes, un poema nar-
ratiu i una darrera part, escrita 
arran de la mort del seu pare. 

‘Silenci al fiord’
Autor
Gemma Romeu
Editorial
Universitat Autò-
noma de Barcelona

Noruega és país de fiords, profun-
des i aparentment plàcides entra-
des del mar enmig de muntanyes.  
Aquest és l’escenari on transcorre 
el relat d’aquesta autora tonenca, 
que va rebre el Premi Valldaura 
- Memorial Pere Calders. Un relat 
que comença quan l’Arla, una 
nena espantada i ferida, entra al 
jardí de l’anciana Gladis Terttuu, 
que sent necessitat de protegir-la.

‘El placer de viajar’
Autor
Jordi Chordà
Editorial
Caligrama

Jordi Chordà continua recollint, 
des de Vic, la memòria de quan va 
viatjar per tot el món. I mai millor 
dit, perquè una volta al món és 
un dels viatges recollits en aquest 
llibre. Juntament amb ell, ha 
publicat un altre títol, Helena de 
Troya y Safo de Lesbos, la mirada 
al món de dues dones que s’esti-
men i que li fan entendre que hi 
ha realitats diferents. 

‘La balada de las 
tres ausencias’
Autor
Fernando Ezquerra
Editorial
Rasmia Ed.

El pare de Fernando Ezquerra 
era tot just un jove de 15 anys 
que pasturava bestiar a la serra 
de Santo Domingo, al Prepirineu 
aragonès, quan va topar amb 
una partida de maquis. Durant 
tres dies, va conviure amb els 
guerrillers antifranquistes i els 
va fer de guia pels camins que 
coneixia millor que ningú, en 
una experiència que mai més no 
podria oblidar. Per sort, va decidir 
anar-la explicant al seu fill, el 
professor i escriptor Fernando 
Ezquerra, resident des de fa anys 
a Tona sense perdre les arrels ara-
goneses. I ell va prendre una altra 
decisió: convertir-la en la seva 
quarta novel·la. Així va néixer la 
que l’autor qualifica com “la meva 
novel·la més personal”. La vivèn-
cia paterna va ser el punt d’arren-
cada d’un procés que va tenir més 
passos: buscar documentació de 
la partida de guerrillers amb què 
es va trobar, o recollir els testimo-
nis d’altres persones grans sobre 
el tema. El nucli de la novel·la 
són els tres dies que el seu pare 
va passar amb els guerrillers i la 
relació que es va establir entre el 
noi i els resistents antifranquis-
tes.

‘El silenci de 
l’arquitecte’
Autor
Joan Castells Soler
Editorial
Uno Editorial

Les vides de dues persones con-
flueixen en un dels moments més 
foscos de la història del país, en 
plena dictadura. Un arquitecte 
prestigiós, que visita una església 
reconstruïda per ell mateix, recor-
da sobre un fet de la seva ado-
lescència que el vincula a Àngel 
Rimbau, un home més gran que 
ell i que només de néixer sembla-
va predestinat. 

‘El que dura un cafè’
Autor
Marc Monzó
Editorial
Círculo Rojo

El filòleg camprodoní Marc Monzó 
debuta amb aquest recull de poe-
mes breus, condensats en l’essèn-
cia com ho és un bon cafè i que es 
poden llegir en el temps que hom 
triga a beure’l. La síntesi formal 
és, en ocasions, més difícil que 
l’extensió. Però el contingut pot 
ser, en realitat, “molt profund”, 
com diu el pròleg de Julià Hidalgo. 

‘El codi del poder’
Autor
Marc Mussons
Editorial
Autoedició

L’economista Marc Mussons 
revela el seu vessant d’escriptor 
amb les dues novel·les inicials 
d’una trilogia que té com a centre 
un codi de poder, vinculat al 
món dels templers. Un codi que 
empodera també les persones, i és 
que les novel·les (una, ambientada 
a l’Osona actual i l’altra, en els 
segles XIII i XIV) tenen també un 
missatge de superació personal.

‘Tremola’ns’
Autor
Xevi Pujol
Editorial
3i4

Tremola’ns té poemes pregons 
com “pous recòndits” que bus-
quen el lirisme i l’elaboració d’un 
nosaltres i d’un tu a través d’una 
nodrida imatgeria poètica. Aquest 
nosaltres erm i desolat i aquest tu 
reminiscent es descabdellen en 
motius recurrents que es troben 
en l’eco d’un temps que no se 
sap d’on torna: l’ocell, la cendra, 
l’aigua... tot són espais de paraula.
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‘Treu la galleda!’
Autor
Gerard López
Editorial
Mésllibres

Si el català és un vaixell, potser es troba com el 
Titanic després de topar amb l’iceberg, és a dir, amb 
aigua que li entra per totes bandes. I davant d’això, 
hi ha una actitud que és la que proposa el periodista 
torellonenc en aquest llibre: tots nosaltres, els pas-
satgers de la llengua, podem agafar la nostra galleda 
i començar a treure aigua. I si som molts, potser 
aconseguim mantenir el buc surant. Treu la galle-
da! és una crida a sortir de la passivitat i veure que 
cadascú en la seva vida quotidiana pot fer alguna 
acció en pro de la llengua, i López ho fa partint de 
les seves pròpies experiències, part de les quals les 
ha viscudes en la seva feina a Catalunya Ràdio. Es-
crit en un estil àgil i amb sentit de l’humor, diu que 
és un llibre que va a favor: a favor del català, i no en 
contra del castellà. I amb un punt d’optimisme: “La 
situació està cardada, però no està perduda del tot”, 
assegura. 

‘Afirmatiu, Siscu’
Autor
Ivan Pulido
Editorial
Oliveras

Siscu Carola, cap dels Bombers 
voluntaris de Camprodon durant 
un grapat d’anys, és el protagonis-
ta d’aquest relat biogràfic escrit 
per Ivan Pulido. Hi retrata des de 
la infantesa fins a la maduresa la 
vida d’un home enamorat del lloc 
on viu, la Vall de Camprodon, i de 
la muntanya. I que ha dedicat la 
seva vida al servei dels altres de 
forma totalment altruista. 

‘Charly’
Autors
Javier Iglesias / 
Carles Cañizares
Editorial
Autoedició

Una paràlisi cerebral espàstica 
afecta Carlos Cañizares, que ha 
explicat la seva vida gràcies a un 
amic que li ha posat paraules, 
Javier Iglesias. Ell ho ha fet també 
afectat per un procés de pèrdua 
de visió. La vida atzarosa de Char-
ly, com és conegut el protagonis-
ta, passa per moments foscos, que 
inclouen les drogues i un accident 
greu de cotxe, però també per la 
seva capacitat de superació. 

‘Els dies que 
m’habiten’
Autor
Gemma Humet
Editorial
Rosa dels Vents

La cantautora Gemma Humet ex-
plica que des de ben petita acos-
tumava a escriure en llibretes els 
seus pensaments i emocions, el 
que li passava. “Escriure em feia 
lliure.” De més gran, ho ha con-
tinuat fent, i d’aquestes llibretes 
n’ha sortit un llibre, ordenat en 
tres parts: Els dies d’ahir, sobre el 
passat; Els dies insurgents, sobre 
els canvis, i Els dies d’Ilítia, sobre 
la maternitat. 

‘D’un riu a l’altre’
Autor
Jaume Soler
Editorial
L’Albí 

Jaume Soler, nascut al Berguedà, 
reviu el seu passat familiar. Un 
passat en què hi troba dones de 
tremp extraordinari. I entre elles, 
la Llorença, la besàvia que va viu-
re la Guerra Civil a la casa de Can 
Vives de Seva, on va amagar nois 
i va veure passar soldats. O l’àvia 
Maria, que va anar a treballar 
a les colònies buscant una vida 
millor. Un passat que podria ser 
el de moltes famílies del país. 

‘Desenllaços’
Autor
Sara Touri
Editorial
Neret Ed.

Basats en experiències pròpies, o 
que ha conegut en el seu entorn, 
l’educadora social vigatana Sara 
Touri aplega 15 episodis en 
aquest llibre que tracta de les 
qüestions que la preocupen i a 
les quals volia donar visibilitat: la 
identitat múltiple, el dol migra-
tori i el racisme. Ho fa a través 
de personatges d’ascendència 
marroquina, migrats a Catalunya, 
i amb un estil directe.

‘Una vida de secrets 
i silencis’
Autor
Montserrat Picola
Editorial
Oliveras

Ambientada a principis del segle 
XX, aquesta novel·la localitzada a 
Sevilla, Barcelona i París parla de 
les dones de la burgesia de princi-
pis del segle XX, amb tot allò que 
s’amagava darrere de la imatge de 
l’opulència. Picola ja havia escrit 
prosa autobiogràfica, Senzilla-
ment una dona, i ara debuta com 
a narradora de ficció, en una línia 
que es proposa de continuar. 
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‘Els que manen’
Autor
Miquel Macià / Pep 
Martí
Editorial
Saldonar

Hi ha mig centenar de famílies “que mouen els 
fils a Catalunya”, tal com diu el subtítol d’aquest 
llibre, que recull els articles publicats a Nació 
Digital en què s’anava dibuixant aquest mosaic. 
Des de Sol Daurella fins a Javier Godó, de Jaume 
Roures a Sánchez Llibre, passant també per dos 
osonencs com són Joan Font i Josep Terradellas. 
No manen directament, però com diu Macià tenen 
“una gran capacitat d’influència per modelar de-
terminades polítiques”. I en el cas de Catalunya, a 
la majoria els uneix una certa voluntat de passar 
desapercebuts, de menar una vida discreta. No és 
un bloc monolític, ni políticament ni tampoc en el 
seu posicionament en temes com el de la indepen-
dència. Això sí, el decantament de la balança del 
poder econòmic cap a Madrid ha fet que en els 
últims temps hagin anat perdent progressivament 
la seva influència. 

‘Onofre Jaume 
Novellas i Alavau’
Autor
F. Xavier Barca
Editorial
ADET

Com diu el subtítol de l’obra, No-
vellas va ser “un home de ciència 
torellonenc oblidat”, que va néi-
xer a Torelló l’any 1787 i va morir 
a Barcelona el 1849. Aquesta 
biografia conté referències sobre 
el Torelló de l’època i incorpora 
apèndix amb documents científics 
d’un alt valor historiogràfic i mos-
tra alguns documents i testimonis 
fins ara inèdits.

‘Els ultres són aquí’
Autor
Xavier Rius
Editorial
Pòrtic

Un dels fenòmens polítics més 
significatius dels últims temps ha 
estat la irrupció de la ultradreta 
en les institucions. En el cas de 
Catalunya, simbolitzada per l’en-
trada de Vox al Parlament amb 
13 diputats. El periodista Xavier 
Rius, un dels millors coneixedors 
de les trames de la ultradreta a 
casa nostra, ho explica en aquest 
llibre, vinculant Vox amb exmem-
bres de PxC, entre d’altres. 

‘En terra de carlins’
Autor
Joan Torrents
Editorial
Associació d’Estudis 
Torellonencs (ADET)

Les guerres carlines són un perí-
ode encara poc estudiat a Osona, 
on van tenir una repercussió més 
que notable. L’estudi de Torrents 
ve a omplir en part aquest buit, 
centrant-se en la tercera i última 
de les guerres carlines a Sant Pere 
de Torelló i el seu entorn. Un lloc 
on hi ha un substrat social molt 
favorable al carlisme, fins al punt 
que membres de la família reial 
hi faran estada.

‘Fins al final de la 
vida’
Autor
Diversos autors
Editorial
Eumo

La nostra pròpia vida i la de les 
persones que ens estimem ens im-
porten fins al darrer dia. Xavier 
Gómez-Batiste, Mariona Vilaclara 
i Anna Formiguera –tres grans 
experts en cures pal·liatives– par-
len en aquest llibre de tot allò 
que podem fer per humanitzar el 
tram final de la vida, a partir de 
les experiències que ells mateixos 
han viscut. 

‘D’Ausa a Auso’
Autor
Montserrat de 
Rocafiguera
Editorial
PEO

On era la capital dels ausetans? 
Era Ausa o Auso? De fet, era el 
Vic actual o era Roda de Ter, 
a l’Esquerda? L’arqueòloga i 
professora Montserrat de Ro-
cafiguera va dedicar la seva tesi 
doctoral a fer una síntesi de la 
història antiga d’Osona, des dels 
temps ibèrics fins als visigots. De 
Rocafiguera demostra que al llarg 
de tot aquest temps es va configu-
rant un territori amb identitat i 
organització pròpies, en què l’Es-
querda ocupa un lloc clau en el 
moment ibèric, al costat d’altres 
nuclis de poblament, i Vic a partir 
de l’època romana republicana... 
per acabar tornant a l’Esquerda, 
que pren una importància ex-
traordinària en temps visigots i 
carolingis. Anant més enllà de la 
historiografia tradicional, i fona-
mentant les seves hipòtesis en 
dades obtingudes a partir de l’ar-
queologia, De Rocafiguera ha fet 
un llibre –ben editat pel Patronat 
d’Estudis Osonencs– que serà de 
consulta obligada per a tothom 
qui vulgui saber què passava a la 
Plana de Vic i el seu entorn entre 
finals del segle V aC fins al segle 
VII dC, és a dir, un període que 
abasta més d’un miler d’anys. 

‘Quina nit’
Autor
Pep Sala / Joan 
Capdevila
Editorial
Rosa dels Vents

Sau era un grup musical que 
creixia, però no prou encara. Fins 
que l’any 1990 va treure a la llum 
el disc Quina nit!. Amb més de 
100.000 còpies venudes i el Boig 
per tu instituït com a clàssic, va 
canviar no només el món de la 
música en català sinó les vides 
dels mateixos components de la 
banda osonenca. Ho expliquen de 
primera mà Sala i Capdevila. 

 

‘Córrer per amor’
Autor
Anna Comet
Editorial
Columna

Compaginar embaràs i activitat 
física continua sent un tema 
tabú, malgrat que cada vegada hi 
ha més estudis científics que ho 
avalen, i per això l’atleta vigatana 
Anna Comet va voler visibilitzar 
durant l’embaràs del seu primer 
fill que són compatibles sempre 
que es faci amb un bon assessora-
ment mèdic. En el llibre hi recull 
aquesta experiència personal.

‘Receptes per com-
partir en família’
Autor
Nandu Jubany
Editorial
Jubany

La primavera de 2020, en ple 
confinament, el cuiner Nandu 
Jubany es va veure obligat a 
tancar els restaurants i a reclou-
re’s amb la família. Ell, però, va 
seguir cuinant des de casa i ho va 
compartir a través de les xarxes 
socials. D’aquesta experiència 
en va sorgir, el novembre passat, 
aquest llibre autoeditat, amb 90 
d’aquelles receptes.

‘Cuina o barbàrie’
Autor
Maria Nicolau
Editorial
Ara Llibres

Promet ser un dels títols més ve-
nuts entre els llibres de no-ficció 
d’aquest Sant Jordi. Es tracta de 
la singular proposta editorial de 
Maria Nicolau, cap de cuina del 
restaurant El Ferrer de Tall, de 
Vilanova de Sau. El llibre inclou 
algunes receptes de la mateixa 
Nicolau però, sobretot, tot un se-
guit de reflexions personals sobre 
el fet de cuinar i de menjar.

‘Ir al psiquiatra, 
¿para qué?’
Autor
Ramon Andreu
Editorial
Xoroi Ed. 

Amb una amplíssima experi-
ència professional, el vigatà 
Ramon Andreu aborda en aquest 
assaig adreçat a un públic ampli 
quins motius ens haurien de 
portar a la consulta del psiqui-
atre, malgrat l’estigma de les 
malalties mentals. I ho il·lustra 
amb diversos casos clínics de la 
seva pròpia experiència. 

‘Al peu de la 
lletra’
Autor
Narcís Garolera
Editorial
Viena Ed.

En tota la seva trajectòria com a 
filòleg, Narcís Garolera ha conreat 
un especial afecte cap a deter-
minats escriptors, que han estat 
objecte de bona part dels seus 
estudis. Aquí s’hi recullen articles 
i estudis sobre Verdaguer –òbvia-
ment– però també sobre Josep M. 
de Sagarra, Josep Carner o Mercè 
Rodoreda, que en alguns casos en 
revelen aspectes poc coneguts. 

‘(ir)racional’
Autor
Elsa Gascon
Editorial
Autoedició

El personatge de la Gabriela, la 
protagonista d’aquest llibre, es 
podria identificar amb el de l’au-
tora, la taradellenca Elsa Gascon. 
Com ella, ha patit trastorns de 
l’alimentació (l’any 2015 la van 
diagnosticar d’anorèxia) i ha deci-
dit reflectir-ho en una novel·la on 
queda clar que no es tracta només 
de deixar de menjar, sinó d’un 
malestar psicològic permanent. 

 

‘Els misteris dels 
golluts’
Autor
M. Sitjar / J. Roqué
Editorial
Ed. Terra Gollut

Senzillament, eren persones 
d’estatura baixa i que patien de 
malalties com el goll, però se’ls 
considerava marginals en la 
societat. I així vivien, a la vall de 
Ribes, fins a principis del segle 
XX. Els ribetans Joaquim Roqué i 
Miquel Sitjar han estudiat aquest 
peculiar grup humà i han pogut 
exhumar documentació inèdita 
sobre la seva existència. 
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Gurb modifica el pla urbanístic per 
promoure els parcs solars i alhora 
limitar els de grans dimensions
Els municipis regulen els terrenys per determinar a quines zones se n’hi poden ubicar

Gurb

Guillem Rico

Les peticions per fer parcs 
solars de grans dimensions 
per part de grups inversors 
de fora de la comarca va 
posar en alerta els consis-
toris d’Osona a finals del 
2020, que consideraven que 
es volien implantar models 
que tenien poc en compte 
el territori. Un dels primers 
ajuntaments a rebre aquestes 
peticions va ser el de Gurb i 
el seu alcalde, Josep Casassas 
(UpG-AM), va posar el tema 
sobre la taula en un consell 
d’alcaldies. Per frenar-ho i 
fer la transició energètica de 
forma ordenada i pensada, fa 
un any l’Ajuntament de Gurb 
–com van fer també d’altres 
com Manlleu– va aprovar una 
suspensió de llicències per 
donar-se temps a promoure 
una modificació de les nor-
mes subsidiàries de planeja-
ment per determinar els cri-
teris d’ordenació dels parcs 
solars fotovoltaics en sòl no 
urbanitzable i que el ple va 
aprovar inicialment i per una-
nimitat la setmana passada. 
D’aquesta manera, Gurb és 
el primer municipi d’Osona 
a modificar el pla urbanís-
tic per, alhora, promoure la 
instal·lació dels parcs solars 
i limitar els que consideren 
macroparcs, seguint les reco-
manacions del pla #Osona-
Ecotransició40%, que ara es 
denomina Nova Energia Oso-
na (NEO) i que va elaborar el 
Consell Comarcal d’Osona. 

Segons Casassas, amb el 
treball que han fet el darrer 
any “s’identifiquen les zones 
menys vulnerables que podri-
en ser aptes per a la instal-
lació”, es limiten les dimen-
sions de les instal·lacions i 
es determina la separació 
mínima que hi ha d’haver 
entre aquestes. L’alcalde 

el vistiplau de la modificació, 
un procés que “pot arribar 
a durar un any”. Fins a una 
hectàrea, però, se’n podran 
instal·lar, ja que els conside-
raran d’autoconsum.

Gil Salvans, responsable 
tècnic de l’Agència Local de 
l’Energia d’Osona (ALEO), 
recordava que la inclusió 
de les regulacions als plans 
urbanístics municipals ja 
es preveia en el pla NEO. 
“Es tracta de fomentar dues 
línies que poden semblar 
oposades”, ja que “impulsem 
regulacions per treure limita-
cions de sòl no urbanitzable 
i regulem a quins llocs no se 
n’hauria de posar”. D’aquesta 
manera, però, “protegim els 
espais d’alt valor agrícola”. 
Amb aquesta idea també tre-
balla l’Ajuntament de Malla, 
un altre dels consistoris que 

ha avançat en la regulació. 
Segons l’alcalde, Eudald 
Sentmartí (UpM), inclouran 
“com ha de ser el model a 
l’avanç del POUM que estan 
iniciant” i paral·lelament, 
ja que es tracta d’un procés 
llarg, faran una modifica-
ció puntual de les normes 
subsidiàries. Sentmartí feia 
èmfasi en els terrenys d’alt 
valor agrícola, els de tipus 1 
i 2, on “segons la llei no s’hi 
poden fer parcs solars encara 
que siguin petits”. En el seu 
cas plantegen la possibilitat 
que la dimensió màxima sigui 
de tres hectàrees però “no 
ho tenim tancat”. Un altre 
dels municipis que aprovarà 
una modificació del POUM 
en aquest sentit al maig és 
Taradell. El regidor d’Urba-
nisme, Sostenibilitat i Mobi-
litat, i també tècnic d’ALEO, 
Joan Canó (ERC), deia que 
per fer la regulació i que 
Urbanisme no els posi traves 
“hem mirat els primers que 
ho van fer en zones de Lleida 
o el Solsonès”, ja que “moltes 
propostes els les han anat 
tombant”. Per això, se cen-
tren en els tipus de sòls que 
s’accepten en camps solars 
i la limitació d’hectàrees, 
també seguint les recoma-
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Membres del Consell Comarcal en la reunió de dimecres dels interessats a fer la cooperativa energètica a Calldetenes

Calldetenes

G.R.

Actualment ja hi ha 17 
comunitats energètiques 
en municipis de la comarca 
d’Osona, vuit plenament 
constituïdes i nou que han 
format el grup motor i estan 
redactant els estatuts. A 
banda d’aquestes, n’hi ha 
set més “que han comen-
çat a caminar”, explica Gil 
Salvans, responsable tèc-
nic de l’Agència Local de 
l’Energia d’Osona, com és 
el cas de Calldetenes, on 

aquest dimecres van fer una 
trobada per crear el grup 
promotor. L’objectiu del pro-
jecte Nova Energia d’Osona 
(NEO) era que el 2021 se 
n’haguessin constituït tres 
i intentar arribar a les 10 el 
2022 per poder arrencar la 
cooperativa de segon grau. 
“S’ha desbordat”, assegura 
Salvans, i això és positiu, 
ja que calculen que a finals 
d’any en seran 25. La coope-
rativa de segon grau perme-
tria unir els esforços de les 
que hi ha a cada municipi. 
De fet, NEO preveia que se 

n’acabi creant una a cada 
municipi d’Osona.

Les més avançades són 
les de Balenyà, Sant Pere, 
Taradell i Olost. En el cas 
de Sant Pere, explica Marta 
Boixader, presidenta de 
la cooperativa COSPES, ja 
tenen 150 socis i ja treballen 
en un projecte de servei 
d’autoconsum compartit, 
per a particulars i comerci-
ants, i han demanat diverses 
subvencions per a diferents 
cobertes, petits parcs foto-
voltaics i un projecte de 
mobilitat compartida. 

Disset comunitats energètiques

Taradell i Malla 
aprovaran 

regulacions el 
mes vinent

Marta Boixader, 
mestra i 
presidenta 
cooperativa 
energètica

“Soc amant de la novel·la negra, sobretot perquè 
desconnecto de la meva realitat diària: solen ser 
de lectura molt àgil i molt addictives. En aquest 
cas, Especie ofereix al lector la part més amarga de 

la nostra societat, en format denúncia. M’agrada 
en especial aquest volum, segon de tres, perquè 
l’escriptora posa el dit a la llaga, fent reflexionar 
entorn del consum de productes animals.”

‘Especie’, de
Susana Martín 
Gijón / Editorial 
Negra Alfaguara

El llibrE rEcomanat pEr: 
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L’Ajuntament de Gurb és el primer de 
la comarca d’Osona que aprova una mo-
dificació de les normes urbanístiques 
per regular la instal·lació de plaques 

fotovoltaiques en sòl no urbanitzable. 
Ho fa, com han començat a treballar 
altres municipis com Taradell i Malla, 
seguint les recomanacions que va ela-

borar el Consell Comarcal. L’objectiu 
és facilitar que es facin petits camps 
solars i limitar els de grans dimensi-
ons promoguts per grups inversors.

explicava que les agrupacions 
de plaques solars fotovol-
taiques podran ocupar una 
superfície màxima de 2,5 hec-
tàrees, encara que es podran 
instal·lar parcs de fins a 10 
hectàrees, com marquen les 
recomanacions del Consell, 

agrupant quatre àrees de 2,5 
amb una separació entre elles 
de 200 metres. On s’ubiquin, 
“no permetem aterrar mar-
ges ni modificar existents”; 
per tant, els panells s’hauran 
d’adaptar a l’orografia de la 
zona determinada. I entre un 

parc i l’altre, hi haurà d’haver 
“màxim 500 metres”, afegia 
Casassas. L’alcalde comentava 
que el darrer any no els han 
arribat peticions de cap grup 
inversor. Per ara mantindran 
les llicències suspeses a l’es-
pera que Urbanisme els doni 
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Sergi Solà, 
pastor, 
formatger i 
membre del 
GDT

“Aquest llibre no va d’amor. Tampoc és un llibre 
de desastres, tot i que passa al Txernòbil post-
accident nuclear. És una novel·la bonica que 
t’atrapa a poc a poc, sobre la vellesa, la solitud 

i la comunitat. Una dona valenta, Baba Dúnia, 
viu amb senzillesa entre els seus veïns (i altres 
fantasmes) que han tornat a un lloc desolat, com 
tot Ucraïna a dia d’avui.”

‘L’últim amor de 
Baba Dúnia’, 
d’Alina Bronsky
Editorial Les Hores

El llibrE rEcomanat pEr: 

nacions del pla comarcal. Un 
altre municipi que ha iniciat 
els treballs, però va un pas 
més enrere, és Sant Julià de 
Vilatorta. Segons l’alcalde, 
Joan Carles Rodríguez, estan 
en la fase d’anàlisi per deter-
minar quines zones serien 
òptimes per a aquest tipus 
d’instal·lacions.

 LES PETICIONS DE 
MACROPARCS, ATURADES
Pel que fa a les peticions 
del que consideraven 
macroparcs solars que els 
consistoris van rebre entre 
el 2020 i el 2021, “ha quedat 
paralitzat”, segons Salvans, 
amb la modificació del 
decret d’energies renovables. 
Fins llavors, la ponència 
n’havia tombat les de més 
grans dimensions i només 
en va autoritzar un de 46 
hectàrees a Folgueroles i 
tres petites instal·lacions 
de tres hectàrees a Tona, 
Prats i Olost. Per tant, els 
que encara no havien rebut 
resolució “tornen a la casella 
de sortida” i per veure si 
es poden fer on no s’haurà 
de tenir en compte la nova 
normativa. 

 50 INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS
La majoria d’ajuntaments 
d’Osona treballen en la 
creació d’instal·lacions 
d’autoconsum municipals. 
Segons l’ALEO, a la comarca 
n’hi ha més de 50 en 28 
municipis i preveuen que a 
finals d’any en siguin més 
de 70. Salvans apuntava 
que entre totes aquestes 
plaques fotovoltaiques “hi 
ha moments que arriben a 
produir més de 700 kW de 
potència”. Aquesta energia, 
deia el tècnic, podria 
ser equivalent a la que 
consumirien 240 famílies.  

24 d'abril a L'ESQUIROL www.lesquirol.catAjuntament de L'Esquirol

Venda i tastests de productes locals i de proximitat - Festival de Combos - Presentacions - Espectacle infantil - Concerts - Qigong - Venda de florsVenda i tastets de productes locals i de proximitat - Festival de Combos - Presentacions - Espectacle infantil - Concerts - Qigong - Venda de flors
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Vista aèria de la sala La Canal de Tona, amb les plaques fotovoltaiques instal·lades a la teulada 

Tona ha posat en marxa una instal·lació d’autoconsum compartit entre 
edificis municipals i marca un precedent per a la resta de poblacions 

Tona/Vic

Guillem Freixa

Conceptes com autoconsum 
compartit o comunitats 
energètiques estan a l’ordre 
del dia en els últims mesos. 
Sovint, però, a bona part de 
la població li costa traslladar 
la teoria de generar i uti-
litzar energia solar a casos 
pràctics i entendre com fun-
cionen. A Tona han passat a 
l’acció, i des de fa uns mesos 
disposen d’una instal·lació 
de plaques fotovoltaiques a 
la teulada de la sala La Canal 
que permet repartir quilo-
watts d’energia a tres equi-
paments municipals situats 
a menys de 500 metres: 

l’ajuntament, la biblioteca i 
la mateixa Canal. Però com 
funciona aquesta instal·lació 
d’autoconsum compartit? 
L’energia, uns 31 kW/pic, 
es genera a la coberta de La 
Canal, “i el que fem és assig-
nar-hi tres consums, tres 
factures”, explica el regidor 
d’Energia, Josep Valldeorio-
la. En el cas de Tona, i tenint 
en compte que a dia d’avui 
la biblioteca està en obres, 
el que s’ha fet és determinar 
que de l’energia que gene-
ren les plaques “un 45% es 
destina a l’edifici de l’ajun-
tament, un 45% a La Canal 
i un 10% a la biblioteca”. La 
clau en aquest trencaclos-
ques és l’empresa distribu-

ïdora –a Tona, Estabanell–, 
ja que serà la responsable 
de restar els quilowatts 
generats amb energia solar 
al consum que apareix en la 
factura. “L’autoconsum com-
partit és el futur”, remarca 
Valldeoriola, conscient i 
coneixedor que són molts 
els projectes d’aquest tipus 
que es treballen des d’ajun-
taments de la comarca, i que 
les comunitats energètiques 
que s’estan constituint tam-
bé utilitzaran aquest format.

A Centelles, per exemple, 
ja tenen un projecte aprovat 
que esperen executar aquest 
any, amb l’objectiu que les 
plaques instal·lades al tea-
tre reparteixin quilowatts a 

l’edifici de l’ajuntament i 
a la futura biblioteca, ubi-
cada al Palau dels Comtes. 
A Balenyà, tal com també 
treballen en diversos muni-
cipis, plantegen posar al 
servei de les comunitats 
energètiques formades per 
ciutadans els quilowatts 
obtinguts en cobertes d’edi-
ficis municipals. 

A Vic ja s’ha redactat el 
projecte executiu i està a 
punt per licitar-se el pro-
jecte d’instal·lar plaques 
fotovoltaiques a la teulada 
del recinte firal del Sucre, 
amb una potència de 100 
kW/pic. La proposta, que va 
sorgir des d’Esquerra en la 
negociació del pressupost 

del 2021, “permetrà oferir 
energia al recinte firal i 
també a part de l’edifici del 
Consell Comarcal d’Osona”, 
explica el regidor de Medi 
Ambient, Albert Castells 
(JxCat). La idea és que 
l’equipament pugui entrar 
en funcionament a finals 
d’any, i en una segona fase, 
“quan la normativa estigui 
més clara”, la generació 
d’energia s’ampliï fins als 
200 kW/pic “i s’obri l’au-
toconsum compartit tam-
bé a la ciutadania”. En la 
mateixa licitació del Sucre 
s’hi inclouen els projectes 
d’autoconsum solar de l’es-
cola Andersen i de la llar 
d’infants dels Caputxins.

Repartint quilowatts d’energia
El recinte firal 

del Sucre acollirà 
el primer projecte 

d’autoconsum 
compartit a Vic   
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Agbar retira tots els contenciosos 
contra la creació de l’empresa 
pública de l’aigua d’Osona 

Torelló

Guillem Rico

El Consell Comarcal d’Osona 
i la companyia d’aigües Agbar 
han arribat a un acord aques-
ta setmana a través del qual 
l’empresa privada retirarà els 
contenciosos que ha interpo-
sat a quatre ajuntaments que 
han delegat el servei d’aigua 
en baixa a la nova empresa 
pública Onaigua i al mateix 
Consell, que l’ha creat. Ho 
anunciava aquest dimecres 
el president del Consell, Joan 
Carles Rodríguez (ERC), en 
l’acte oficial d’inauguració 
d’Onaigua, que es va fer 
davant l’oficina que l’empre-
sa té a la plaça de la Vila de 
Torelló i a la sala noble de 
Can Parrella. “Agbar ens ha 
portat molts problemes, liti-
gis, moltes traves a un model 
que han acabat acceptant 
que és sòlid i que s’han fet 
bé tots els passos”, apuntava 
Rodríguez, davant d’una sala 
plena de representants polí-
tics i tècnics del Consell i de 
diversos ajuntaments d’Oso-
na en actiu i també d’altres 
que el mandat passat van par-
ticipar en el procés de creació 
de l’empresa. 

Els contenciosos, segons 
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FONT D’AIGUA PÚBLICA L’acte simbòlic d’inauguració, aquest dimecres davant l’oficina d’Onaigua de Tore-
lló. D’esquerra a dreta, Èric Sibina, alcalde de Sant Vicenç i conseller del Cicle de l’Aigua; els alcaldes de Balenyà i 
Torelló, Carles Valls i Marçal Ortuño; Carles Banús, vicepresident del Consell; els alcaldes de Sobremunt i el Brull, 
Albert Güell i Ferran Teixidó, i el president del Consell Comarcal i alcalde de Sant Julià, Joan Carles Rodríguez

han admès els representants 
polítics en diverses ocasions, 
han alentit i encarit tot el 
procés. Després de mesos de 
negociacions s’ha arribat a 
l’acord. Des d’Agbar diuen 
que han pres la decisió “per la 
bona col·laboració amb altres 
societats”, empreses mix-
tes del Consell de les quals 
són socis com Depuradores 
d’Osona i Aigües d’Osona. 
“És una trajectòria de molts 

anys de col·laboració público-
privada.” Unes societats que 
ja funcionaven quan es van 
posar els contenciosos en què, 
segons Agbar, “en cap cas es 
qüestionava el model de ges-
tió”, un fet que ara han valo-
rat a l’hora de retirar-los. De 
fet, Agbar també ha guanyat 
un dels concursos que ha fet 
Onaigua per tirar endavant el 
servei fins que s’estructuri, 
en aquest cas el que fa refe-

rència al manteniment i repa-
ració d’avaries. 

L’inici del servei d’Onai-
gua va ser el dia 1 d’abril a 
sis pobles, Torelló, Balenyà, 
Sant Julià de Vilatorta, Sant 
Vicenç, el Brull i Sobremunt, 
i segons apuntava el vice-
president del Consell i pre-
sident d’Onaigua, Carles 
Banús (JxCat), la voluntat és 
que se n’hi sumin més, com 
Tavèrnoles, d’on és alcalde, 

Caminada per l’aigua 
pública a Manlleu
Manlleu La plataforma 
Aigua Pública Manlleu 
organitza aquest diu-
menge una caminada per 
conèixer com arriba l’aigua 
a l’aixeta a Manlleu, on la 
concessió amb Agbar aca-
ba el 2024. El recorregut 
s’iniciarà a les 9 del matí 
des del Museu del Ter.

que ho farà al juliol. També 
tenen converses amb d’al-
tres com Manlleu. L’alcalde 
de Torelló, Marçal Ortuño 
(ERC-JpT), va destacar que 
amb l’empresa d’aigua en 
baixa “completem el cicle de 
l’aigua” per part del Consell, 
el primer de Catalunya que 
s’encarrega de manera públi-
ca i mancomunada de l’aigua 
en baixa. Precisament el 
conseller del Cicle de l’Aigua 
i alcalde de Sant Vicenç, Èric 
Sibina (ERC), va fer aixecar 
els membres del consell d’ad-

ministració per construir un 
trencaclosques gegant amb 
una imatge del cicle complet. 
Ferran Teixidó (Ara Brull), 
alcalde del Brull, el primer 
municipi que va fer la dele-
gació del servei, va remarcar 
que “el canvi climàtic ens fa 
adonar que l’aigua és un bé 
escàs” i que “necessitem més 
empreses públiques per crear 
altres serveis”.  

Per ara Onaigua dona ser-
vei a 25.000 persones, que 
representen 11.400 abonats 
i preveuen distribuir 2,11 
hectòmetres cúbics d’aigua 
a l’any i que la facturació de 
l’empresa sigui d’1,2 milions. 

La Plataforma Volem l’Aigua Neta, Clara i 
Nostra celebra la tornada a la gestió pública 
Torelló Banderoles, cava i un cartell on deia “Benvinguda aigua 
pública!” decoraven aquest dimecres a la tarda un racó de la 
plaça Vella de Torelló, al costat de la font. Els membres de la 
Plataforma Volem l’Aigua Neta, Clara i Nostra, que es va crear 
el 2016, volia celebrar “aquesta victòria de la creació de l’em-
presa pública Onaigua i la gestió pública a Torelló”, deien Sergi 
Solà i Pep Bisquert, membres del col·lectiu. Ho feien en un acte 
simbòlic en què van desinflar un globus on deia Agbar, el nom 
de l’empresa que fins ara gestionava l’aigua a Torelló, i que va 
acabar amb un brindis, amb cava. Des del col·lectiu reivindica-
ven que “les lluites dels moviments socials al final han tingut 
un resultat” i per això deien que “ens volem felicitar i també 
una mica els protagonistes polítics que ho han fet possible i han 
estat valents per tirar endavant Onaigua i plantar cara a Agbar”. 
Amb tot, la plataforma reivindicava la creació d’un Observatori 
Integral de l’Aigua d’Osona en què hi participin diferents actors 
del territori per orientar polítiques relacionades amb el cicle de 
l’aigua. També confien que les licitacions a privats per determi-
nats serveis que s’han fet per poder engegar l’empresa pública 
“no es perpetuïn” i aviat es puguin gestionar directament.
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La companyia i el Consell Comarcal han arribat a un acord la setmana de l’acte d’inauguració 

Helena Vilardell, 
mestra i 
impulsora 
de Canvis en 
Cadena

“La protagonista, amb la seva bicicleta, 
dona una bona lliçó fent front a tot de 
frenètics conductors de vehicles de mo-
tor que circulen amb molt poca paciència. 
M’agrada perquè transmet uns valors, ens 

fa ser conscients del món que ens envolta 
i és apte per a totes les edats d’Infantil i 
Primària. Es toca un dels principals proble-
mes que tenim als nostres pobles i ciutats, 
t’imagines quin és?”

‘La nena que va 
aturar el trànsit amb 
la seva bicicleta’, 
de Fabrício Valério

El llibrE rEcomanat pEr: 
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El projecte de mobilitat arrenca aquest divendres

El bicibús convida a anar 
a l’escola Joan Maragall de 
Ripoll en bicicleta

Ripoll

J.R.

L’escola Joan Maragall inicia 
aquest divendres el primer 
bicibús del Ripollès, convi-
dant els escolars a anar al cen-
tre pedalant. La línia groga de 
la carretera de Barcelona, la 
lila de la carretera de Ribes i 
la verda del barri de l’Estació 
conduiran els nens i nenes 
fins al Maragall, liderats per 
adults voluntaris. La previsió 
inicial preveu uns 25 usuaris 
infantils del bicibús a Ripoll 
i una desena de voluntaris o 
motors. Prèviament, s’hi hau-
ran d’haver inscrit a través 
d’una aplicació de mòbil.

El bicibús s’ha plantejat 
com una línia d’autobús, amb 
diferents parades i horaris per 
les diferents línies, per facili-
tar que els usuaris arribin en 

grup a l’escola. La iniciativa 
ha estat ideada per l’AFA del 
Joan Maragall, i la coordina 
l’associació Canvis en Cadena, 
amb la complicitat de l’Ajun-
tament de Ripoll i l’associació 
Leader Ripollès Ges Bisaura. 
La voluntat d’aquest bicibús 
és que més usuaris s’uneixin a 
les diferents línies durant les 
pròximes setmanes.

Actualment, hi ha 15 línies 
de bicibús a Vic i el fenomen 
s’ha estès per altres poblaci-
ons d’Osona com Sant Julià de 
Vilatorta o Prats, entre d’al-
tres. També s’ha exportat a 
altres municipis catalans i de 
l’àrea metropolitana barcelo-
nina. Els orígens de Canvis en 
Cadena venen de la iniciativa 
del centre educatiu Elpetit-
miquel, de Vic, per fomentar 
l’ús de la bicicleta a partir de 
2018.

Rodalies implanta un nou 
horari cadenciat a l’R3

Centelles guanya freqüència de trens amb l’aturada dels semidirectes

Centelles

G.F./F.P.

La cadència és la repetició 
regular d’un moviment, una 
acció o, si la matèria que ens 
ocupa és l’àmbit ferroviari, 
uns horaris. Precisament 
aquesta característica, la 
cadència, és una de les que 
crida més l’atenció dels nous 
horaris que ha fet públics 
Rodalies per a la línia R3, 
i que entraran en vigor a 
partir d’aquest dissabte. 
Aquesta situació, a la pràcti-
ca, significa que els combois 
passaran de manera regular i 
en un minutatge concret per 
les estacions. Per exemple, a 
Vic, en els dies laborables i 
durant bona part de la jorna-
da sortiran trens en direcció 
a Barcelona cada mitja hora 
i en el mateix minut (a i 24 i 
54), i pel que fa a l’arribada 
de trens i en alguns casos 
continuació cap al nord el 
patró es repetirà però quan 
els minuts marquin i 22 i 
52. Tal com remarca l’engi-
nyer de camins i membre de 
l’oficina tècnica de suport al 
desdoblament de l’R3 Arnau 
Comajoan, l’aplicació d’una 
cadència en els horaris “fa 
que l’usuari pugui memo-
ritzar molt més quan passen 
els trens”, facilitant-ne l’ús. 
Un altre punt important dels 

horaris en format regular 
“és que permet coordinar-se 
més fàcilment amb altres 
mitjans de transport”, un 
encaix que s’hauria d’anar 
materialitzant a curt termini 
amb l’objectiu de fomentar 
la mobilitat sostenible i la 
intermodalitat. Comajoan 
valora positivament els nous 
horaris, “en la línia del que 
ja funciona en altres serveis 
com l’R2 o els trens euro-
peus”, però també alerta 
que el paper ho aguanta tot, 
“però caldrà fer uns encreua-
ments i s’ha de veure si tot 
funciona tal com marquen 
els horaris”. 

Amb la nova freqüència 
de pas de trens anunciada 
per Rodalies una de les esta-
cions que experimenta una 
millora més notable en el 
servei és Centelles. De fet, la 
reformulació dona resposta 
a una demanda històrica del 
municipi com era que els 
trens semidirectes s’atures-
sin a la principal estació del 
sud d’Osona. “Érem l’única 
zona 5 de tot Catalunya on 
aquesta tipologia de trajectes 
no hi feia cap parada”, remar-
ca l’alcalde de Centelles, 
Josep Paré. Fins ara, en els 
dies feiners, a Centelles hi 
tenien parada 19 trens que 
seguien cap a Barcelona, i en 
direcció nord se n’aturaven 

21. Ara Centelles disposarà 
de 29 serveis diaris en cada 
sentit, aconseguint que en 
les principals franges de la 
jornada hi hagi un tren cada 
mitja hora, que hi passarà als 
minuts 8 i 38 –en direcció 
nord– i a i 7 i 37, en direc-
ció sud. Paré destaca que la 
millora d’horaris “arriba en 
un moment d’encariment 
dels combustibles i on cal fer 
una aposta per la mobilitat 
sostenible”, i en aquest repte 
Centelles i el tren hi poden 
jugar un paper clau “conver-
tint-se en la capital d’Osona 
sud pel que fa a mobilitat 
ferroviària”. Aquesta volun-
tat haurà d’anar de la mà 
d’una millora de l’entorn de 

l’estació per crear-hi més 
aparcament i fomentar la 
intermodalitat, un projecte 
en el qual l’Ajuntament i 
Adif ja hi treballen però amb 
l’horitzó posat en el moment 
del desdoblament entre Vic i 
Centelles. 

De la capital d’Osona cap 
al nord, els nous horaris no 

provoquen un augment de 
pas de combois però es man-
té l’estructura cadenciada. 
A més, la redistribució sí 
que permet que per exemple 
des de Ripoll en direcció a 
Barcelona surti pràcticament 
un tren cada hora, i com a 
màxim hi hagi una hora i 
mitja sense servei. 
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Vista de l’estació de Centelles, on ara s’aturaran els semidirectes
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“Vaig arribar a fer-ne 100 al dia”
Des d’aquesta setmana ja no cal portar mascareta en espais interiors. Conxita Mas va 
ser de les primeres persones d’Osona a confeccionar-ne quan va esclatar la pandèmia
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Conxita Mas, al taller que té habilitat per treballar a casa seva

Balenyà

Txell Vilamala

Conxita Mas tenia guardada 
de fa cinquanta anys roba 
de cotó que li va regalar la 
seva mare quan es va casar. 
La idea era que servís de 
llençols per als “llits de la 
canalla”, però amb el temps 
va anar quedant arraconada i 
no va ser fins a la primavera 
del 2020 que finalment va 
trobar un motiu de pes per  
fer-la menester: confeccionar 
mascaretes. Aquesta veïna 
dels Hostalets de Balenyà de 
75 anys va ser, de fet, de les 
primeres persones d’Osona 
a preparar material de pro-
tecció quan es va declarar 
l’emergència sanitària a 
causa del coronavirus. Des 
de dimecres, amb la desapa-
rició de les mascaretes també 
en interiors, els primers 
compassos de la pandèmia 
queden encara una mica més 
lluny, però Mas manté viu 
el record d’haver-se arro-
mangat en saber que faltava 
material per protegir tant 
la gent gran com els profes-
sionals del centre d’atenció 
primària i el Casal Oller. En 
ple confinament domiciliari 
va arribar a preparar cent 
mascaretes al dia des de casa 
seva mateix, en un taller 
equipat amb dues màquines 
de cosir i calaixos plens de 
fils de colors, cremalleres, 
carros, botons... L’aura de 
tota una vida dedicada a la 
costura. Malgrat que és difí-
cil de precisar, Mas calcula 
que en total va donar sortida 
a unes 2.000 mascaretes. La 
majoria es van quedar als 
Hostalets.

A mesura que es va accele-
rar la producció mundial i els 
governs van poder comprar 

material les de cotó van que-
dar en desús, però ella des-
taca que hi ha comerços del 
poble que encara en porten 
de seves, ja que “es poden 
rentar molts cops i planxant-
les queden completament 
desinfectades”. Al telèfon 
mòbil també hi guarda foto-
grafies de l’epidèmia de 
grip espanyola de l’any 1918 
en què es veuen, amb color 
sèpia o blanc i negre, homes 
i dones amb mascaretes de 
cotó cobrint-los bona part de 
la cara. 

Dos anys després de l’esclat 
de la covid, Mas ha tornat a la 
rutina habitual de fer arran-
jaments de roba a veïns i veï-
nes que la coneixen de “tota 

la vida”. Aquesta setmana, 
per exemple, tenia dos panta-
lons per escurçar, una jaqueta 
que va perdre la cremallera 
i una altra a la qual ha de 
tallar les mànigues. Amb una 
vista que encara li permet 
enfilar les agulles encara 
“a la primera”, són anys de 
traça i exercici després d’ha-
ver après a cosir a Seva, on 

baixava a peu des de la casa 
de pagès del Brull que la va 
veure créixer. D’El Masset en 
recorda, justament, que “el 
primer que vaig tallar van ser 
uns pantalons per al meu ger-
mà que van anar bé al meu 
pare”. Després ha fet de tot: 
arranjaments, pitets, vestits 
de núvia... També les bates 
quirúrgiques i les mascaretes 
que la van ocupar bona part 
del 2020. La roba de cotó que 
va utilitzar aleshores ja no 
impressiona a sobre les tau-
les del taller, però tot i així 
no l’ha endreçat gaire lluny. 
Està convençuda que caldrà 
tornar a desembossar-la, per-
què “d’epidèmies en vindran 
més”.

Molta participació al primer trencament 
col·lectiu del dejuni pel Ramadà a Vic

Vic Les comunitats i entitats musulmanes de Vic van organit-
zar just abans de Setmana Santa un trencament col·lectiu del 
dejuni al final del dia amb motiu del Ramadà. L’objectiu era 
donar a conèixer a tota la població la filosofia i rituals d’un 
mes sagrat en què, a banda del dejuni, prenen especial relle-
vància l’oració i la reflexió. A l’acte, al pati del casal cívic Josep 
Mossèn Guiteras, hi van prendre part unes 300 persones i es 
van compartir aliments com dàtils, arròs, pollastre o harira, la 
sopa típica d’aquestes dates. La intenció és que a partir d’ara la 
trobada es repeteixi cada any com a exemple de la riquesa d’orí-
gens culturals que conviuen a Vic i afavorir el diàleg entre ells. 
L’organització va anar a càrrec de Joves Musulmans d’Osona (a 
la foto, amb voluntaris), l’Associació Mà Solidària, la Comunitat 
Musulmana del carrer Sant Francesc, el Centre Cultural Islàmic, 
African Muslim Association, el Casal Claret i l’Ajuntament de 
Vic. Torelló també celebra un iftar comunitari aquest divendres, 
com és habitual, i diumenge serà el torn de Manlleu. El Ramadà 
va començar el 2 d’abril i aquest 2022 finalitzarà el 2 de maig.
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En quins 
casos s’ha de 
fer servir la 
mascareta?

Als centres 
sanitaris, 
sociosanitaris 
i residències 

de gent gran, tant els 
professionals com els 
visitants. Als hospitals, els 
pacients ingressats només 
n’han de dur en espais 
comunitaris.

A dins de les 
farmàcies.

Al transport 
públic, amb 
excepció de 
les andanes i 
estacions.

Si es tenen 
símptomes, 
encara que siguin 
lleus, compatibles 

amb la covid-19 o altres 
malalties respiratòries.

A la feina, la 
decisió depèn 
del servei de 
prevenció de 

riscos laborals de cada 
empresa.

També es 
recomana que 
continuïn portant 
mascareta les 

persones amb patologies 
que es poden agreujar en 
cas de contraure la covid, 
o les que hagin estat en 
contacte amb un positiu. En 
aquest darrer supòsit, Salut 
suggereix fer-ne ús com 
a mínim durant deu dies. 
També és recomanable no 
abandonar la mascareta si 
s’atén persones vulnerables 
o sospitoses d’estar 
malaltes.

Utilitzava roba 
de cotó que li va 
regalar la seva 

mare quan es va 
casar
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El destí de l’ajuda humanitària
El Col·lectiu de voluntaris, empreses i institucions d’Osona que recullen material per enviar 
a Ucraïna expliquen com hi ha arribat i diuen que encara fan falta medicaments o mantes

Vínnitsia (Ucraïna)

Guillem Rico

Amb l’esclat de la guerra a 
Ucraïna fa pràcticament dos 
mesos, centenars de perso-
nes es van abocar a recollir 
material d’ajuda humanitària 
per a Ucraïna. Però on han 
anat a parar totes aquestes 
caixes? Persones voluntàries 
d’alguns municipis, moltes 
que havien estat vinculades a 
les acollides d’estiu de nens 
de la zona de Txernòbil, es 
van ajuntar en el que ano-

menen Col·lectiu de volun-
taris, empreses i institucions 
d’Osona, que han recopilat 
material com roba, medica-
ments i altres objectes de pri-
mera necessitat en diferents 
punts de Manlleu, Torelló, 
Tona, Sant Pere, Sant Quirze 
i Montesquiu i  els han envi-
at amb camions fins a dins 
del país en guerra. Jaume 
Russell, un dels membres del 
col·lectiu, que té 20 anys d’ex-
periència treballant a Ucra-
ïna, explica que “tinc molts 
coneguts allà” i a través dels 

contactes que li van demanar 
ajuda han coordinat l’arriba-
da i repartiment de material 
dues zones de l’oest del país, 
Verkhovyna i Vínnitsia, que 
els han fet arribar cartes 
d’agraïment. En aquestes ciu-
tats hi han arribat ja quatre 
camions, tres a la primera i 
un a la segona, i ja n’hi ha dos 
més que hi aniran la setmana 
que ve. Fins ara, hi han enviat 
quatre tràilers amb 122 palets 
de material que s’ha recollit 
de 28 entitats, institucions 
i empreses que col·laboren i 

que han mogut unes 90 per-
sones.

Russell comenta que 
empreses com la que treballa 
ell, Quarpack, encara reben 
material d’Ucraïna, en el 
seu cas fusta, i aprofiten els 
viatges de tornada de les 
empreses de transport per 
enviar ajuda humanitària. 
Abans de la guerra les tor-
nades dels transportistes, 
que són d’Ucraïna, portaven 
altres comandes comercials, 
però ara anirien buits. “Hem 
demanat el suport a moltes 

empreses de la comarca per 
finançar els viatges”, en total 
n’hi col·laboren una vintena 
de diferent manera. 

Un cop arriba el material 
a Ucraïna, detalla Russell, 
hi ha un grup de persones 
també voluntàries que el 
descarreguen, el porten en 
magatzems i en un centre de 
recepció on en fan una tria 
per, després, enviar-la amb 
furgonetes més petites a 
les zones més afectades pel 
conflicte com el Donbass, 
Butxa, Irpín o Khàrkiv. Amb 
tot, comenta Russell, també 
deixen material a la zona oest 
on “hi ha 12 milions de des-
plaçats que han arribat amb 
el que portaven, no van tenir 
temps d’agafar res”. El volun-
tari afegia que per exemple 
les mantes que hi han enviat 
“han anat bé per cobrir la fal-
ta de matalassos”. 

El col·lectiu de volunta-
ris “agraïm moltíssim la 
col·laboració de tothom” i 
apunten “que no pateixin 
que l’ajuda arriba” als qui ho 
necessiten. Però no n’hi ha 
prou. Per això animen a tot-
hom a continuar col·laborant 
als punts de recollida ja que 
sobretot els fan falta aliments 
que es puguin conservar 
força temps, medicaments, 
productes d’higiene personal, 
per a nadons, mantes i sacs de 
dormir i motxilles grans, lots, 
piles o espelmes.

Voluntaris de les zones de Verkhovyna i Vínnitsia, a Ucraïna, descarregant i seleccionant el material que els ha arribat des de diferents pobles d’Osona
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Vallter i Vall de Núria 
superen la temporada 
d’hivern amb bona nota  
En el cas de Vallter, és l’estació que més creix en afluència  
de visitants d’entre les sis que gestiona la Generalitat

Vista general de les pistes de Vallter i a la dreta, Vall de Núria amb el santuari al fons

Setcases/Queralbs

Guillem Freixa

La temporada de la tornada 
a la normalitat. Aquesta és la 
sensació que comparteixen 
les dues estacions d’esquí del 
Ripollès un cop tancada la 
campanya d’hivern. I és que 
després de dues temporades 
marcades per l’esclat de la 
pandèmia i també per les res·
triccions de mobilitat i ser·
veis a les estacions, l’escenari 
s’ha pogut normalitzar en 
els últims mesos. Les xifres i 
valoracions de les portaveus 
i responsables de les pistes 
així ho confirmen.

D’entre les sis instal·
lacions d’esquí gestionades 
per Ferrocarrils de la Genera·
litat de Catalunya (FGC) cal 
destacar la situació viscuda a 
Vallter, ja que és la que més 
creix en visitants i, junta·
ment amb Portainé, la que 
ha pogut obrir durant més 
dies. De fet, la responsable 
comercial de l’estació, Carol 
Torres, destaca dues varia·
bles que han sigut clau en la 
bona temporada: “La qualitat 
i quantitat de neu i el bon 
temps.” I és que una primera 
nevada important al novem·
bre va permetre obrir la cam·
panya d’hora “i amb gruixos 

importants”, i això combinat 
amb diversos mesos d’antici·
cló “han afavorit que la gent 
vingués a esquiar i a l’esta·
ció”. Torres també apunta 
la proximitat amb Girona i 
Barcelona, “amb una distàn·
cia adequada per fer un puja 
i baixa d’un dia”, com un 
altre factor decisiu per con·
vertir Vallter en una destina·
ció d’hivern molt atractiva. 
Les xifres així ho demostren: 
en total hi han passat 82.085 
persones, un 27% més res·
pecte a les que es compta·

bilitzaven en la campanya 
2019·20, quan l’esclat de la 
pandèmia va posar punt final 
a la temporada a mitjans de 
març, un mes abans del que 
estava previst. Des de Vallter 
també han detectat “un can·
vi en el públic que ve”, no 
tant “esquiador i potser més 
familiar”. Tot i la valoració 
molt positiva, Torres recorda 

que alguns mesos encara han 
estat marcats per les restric·
cions “sobretot en la part de 
la restauració o el lloguer de 
material”. 

Pel que fa a la zona de Vall 
de Núria, la valoració de la 
temporada “és molt positi·
va”, remarca la responsable 
de comunicació, Ruth Bober, 
que també apunta que tot 
i que les xifres de visitants 
“no han sigut igual que 
abans de la pandèmia”, el 
més important “és que s’ha 
pogut recuperar la normali·
tat a l’estació”. Això significa 
tornar a acollir la visita de 
grups escolars i famílies a 
la vall, reprendre els cursos 
d’esquí “i en general tornar 
a activar tots els serveis que 
oferim”. Posant la lupa en el 
nombre de visitants, per Vall 
de Núria hi han passat 75.777 
persones, 18.249 de les quals 
han utilitzat les pistes d’es·
quí. Aquesta afluència queda 
un 24% per sota de la tempo·
rada 2019·20, tot i que hi ha 
una variable important: “La 
limitació en l’afluència diària 
a la vall a través de la limita·
ció de places al cremallera.” 
Per evitar aglomeracions, el 
principal mitjà de transport 
per arribar a la vall només 
ha posat a la venda les places 

que permeten anar assegut, 
una acció que en principi es 
mantindrà, “ja que és una 
aposta per la qualitat en l’ex·
periència de venir a Núria i 
també una mostra de respec·
te per l’entorn natural”. 

Més enllà de les dificultats 
que han hagut de superar en 
els últims dos anys les dues 
estacions d’esquí, des de 
Vallter i Vall de Núria apun·
ten que també s’ha avançat 
en alguns aspectes. El més 
destacat és el de la digita·
lització de diversos tràmits, 
com per exemple la compra 
de forfets o bitllets del cre·
mallera de Núria des de les 
respectives pàgines web, 
un fet que permet “tenir un 

millor control de l’afluència 
de visitants i oferir un millor 
servei”, explica Bober. En 
aquesta línia s’expressa Tor·
res des de Vallter, destacant 
que els visitants han notat 
que “han de fer menys cues 
a les taquilles”. Des de l’esta·
ció ripollesa, també valoren 
positivament “la generació 
de més espais exteriors per a 
la restauració”. 

El Pirineu ripollès ja fixa 
la mirada en la tempora·
da d’estiu, i això també és 
important per a les estacions 
d’esquí. Vall de Núria, com a 
estació que està operativa tot 
l’any, es manté accessible, i 
Bober destaca que el final de 
curs acadèmic “serà impor·

Vall de Núria 
manté el límit 

d’aforament del 
cremallera com a 
aposta de qualitat 

Un incendi crema quatre hectàrees de 
bosc entre Orís i les Masies de Voltregà
Orís Cap a primera hora de la tarda de divendres passat es 
va iniciar un foc en una zona forestal entre el Puig les Còpi·
es i la zona de Lladera a Orís. En les tasques d’extinció, que 
es van allargar unes quatre hores, hi van participar 10 dota·
cions terrestres i tres aparells dels mitjans aeris dels Bom·
bers. El foc va cremar un total de 3,86 hectàrees. De totes 
elles, 1,4 hectàrees van afectar el municipi de les Masies de 
Voltregà. Tot i que es va donar per estabilitzat divendres al 
vespre, dissabte al matí van acabar de remullar tota la zona.
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Diumenge hi va haver un moviment de 5.000 cotxes a la zona

El Collsacabra vol consolidar  
el control d’accés per carretera

L’Esquirol

G.S./G.F.

Per segon any, els pobles del 
Collsacabra van muntar els 
dies festius de Setmana San·
ta un dispositiu de control 
d’accés de vehicles a la zona 
amb l’objectiu de detectar 
situacions de saturació, 
informar els visitants, que 
aquests tinguessin alterna·
tives i, de retruc, que la con·
vivència entre el turisme i 
els residents fos el més bona 
possible. I com l’any passat, 
la iniciativa “ha sigut un 
èxit”, segons expressava l’al·
calde de Rupit i Pruit, Albert 
Marcé, reconeixent que “hem 
tingut una gran afluència de 

visitants”, però informant 
amb temps “no hem vist 
grans aglomeracions, ni cot·
xes mal aparcats i tothom ha 
quedat content”. 

Enguany, la gran novetat 
ha sigut el desplegament 
d’un sistema tecnològic que 
ha permès als informadors 
disposar de dades en temps 
real de l’estat dels aparca·
ments dels llocs més con·
correguts del Collsacabra, 
com poden ser els pobles 
de Rupit i Tavertet o punts 
com la Foradada, el Morro 
de l’Abella o el santuari de 
Cabrera. Així doncs, quan el 
visitant passava per un dels 
diversos punts de control 
“se li explicava quina era la 

situació, i ell decidia si volia 
continuar o buscar una alter·
nativa menys concorreguda”, 
explicava Marcé.

Pel que fa a les dades, el 
dia amb més volum de visi·
tants va ser el diumenge de 
Pasqua, quan es va registrar 
una fluctuació d’entrada 
i sortida de vehicles del 
Collsacabra “d’uns 5.000 
cotxes”, apunta l’alcalde de 
l’Esquirol, Àlex Montanyà. 
L’objectiu dels municipis és 
consolidar aquest control 
d’accés, i que es pugui aplicar 
“en altres moments de l’any 
amb molta afluència”. Per 
aconseguir·ho seran claus 
les subvencions que en breu 
convocarà la Generalitat.
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Unes 8.100 persones han utilitzat el servei

El tren blanc, lluny de les 
xifres d’abans de la pandèmia

Vic

G.F.

El punt final de la temporada 
d’esquí també ha significat 
la fi del trajecte del tren 
blanc, el comboi que els caps 
de setmana i festius uneix 
l’àrea metropolitana de 
Barcelona amb les estacions 
de Vall de Núria –a Ribes de 
Freser– i la Molina a través 
d’un servei de pujada cap al 
Pirineu a primera hora del 
matí i un altre de tornada 
poc després de tancar les 
pistes a mitja tarda. Segons 
dades facilitades per Renfe, 
durant aquesta campanya 
–que va començar el cap de 
setmana del 18 de desembre 
i s’ha allargat durant qua-
tre mesos–, 4.200 persones 
van escollir aquesta opció 
de transport públic per des-
plaçar-se fins a la zona de 
Ribes, la Molina i Puigcerdà. 
Les dades recollides també 
mostren que 3.900 persones 
van utilitzar el tren per anar 
fins a Barcelona. La suma 

dels trajectes d’anada i tor-
nada és de 8.100 passatgers. 
La xifra queda lluny de les 
últimes dades d’utilització 
del servei que havia facilitat 
Renfe abans de la pandèmia. 
El desembre del 2019 s’apun-
tava que durant la campanya 
d’hivern 2018/19 el tren 
blanc havia traslladat uns 
20.000 viatgers, confirmant 
una tendència a l’alça en els 
últims anys.

La frenada en l’activitat 
a les pistes d’esquí que va 
suposar l’arribada de la pan-
dèmia el març del 2020 així 
com les obres al túnel de 
Toses que van tallar la circu-
lació de l’R3 fins a Puigcerdà 
durant molts mesos van 
provocar que, en un primer 
moment, el tren blanc desa-
paregués. El crit d’alerta va 
arribar des del grup Perquè 
no ens fotin el tren, i va ser 
gràcies a la seva reivindica-
ció que l’oferta de transport 
públic per anar a les pistes 
d’esquí es va recuperar el 
desembre passat.

Vista general de les pistes de Vallter i a la dreta, Vall de Núria amb el santuari al fons
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tant”, perquè moltes escoles 
hi aniran a fer activitats 
aprofitant l’arribada del bon 
temps. Pel que fa a Vallter, 
l’estació estarà tancada fins 

al 9 de juliol, quan obrirà les 
portes de nou oferint com a 
principal atractiu l’accés al 
naixement del Ter amb tele-
cadira. Des de l’estació tam-

bé remarquen la importància 
de Vallter en el món ciclista, 
“amb la pujada a un dels 
ports emblemàtics de la volta 
Catalunya com a atractiu”.

    PUBLICITAT Llars d’infants
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Jordi Hubach relleva Laia 
Martínez a l’alcaldia de Pardines

La ja exalcaldessa ha renunciat al càrrec per “motius de salut”

Jordi Hubach

Pardines

T.V.

Jordi Hubach, fins ara primer 
tinent d’alcalde, ha passat a 
encapçalar l’Ajuntament de 
Pardines després que Laia 
Martínez renunciés a l’alcal-
dia i a l’acta de regidora al ple 
extraordinari que va tenir lloc 
aquest dimecres. Segons expli-
ca ella mateixa en una carta 
adreçada als veïns, Martínez 
plega per “motius de salut” i 
convençuda que “l’equip de 
govern continuarà treballant 
pel poble i diferents projectes 
i actuacions en benefici dels 
pardinencs i pardinenques”.

Tot i haver-se presentat a 
les eleccions sota el paraigua 
d’ERC, Hubach destaca que 
són un grup independent i 
que no vol fer política, sinó 
“servei al poble”. Entre les 
prioritats subratlla acabar 
el projecte de millora del 
cementiri i la plaça del 
Padró. Al consistori no hi 
entrarà ningú de nou, és a dir 
que finalitzaran el mandat 
els quatre regidors actuals. 
Les carteres de Cultura i Fes-
ta que comandava Martínez 
les assumirà Marta Desel.

En la carta als veïns i veï-
nes, la ja exalcaldessa posa 
èmfasi en l’orgull de ser 
de Pardines i la bona feina 
i suport tant de la família 
i els amics com d’Esquerra 
Republicana, els regidors 
i regidores i els tècnics de 
l’Ajuntament. També diu que 
“en algunes ocasions m’he 
sentit pressionada per per-
sones que han volgut aprofi-
tar-se que soc dona i jove per 
fer valer els seus interessos 
particulars per sobre dels de 
Pardines”. Segons Hubach, 
han optat per portar a terme 
un relleu “natural”, pensant 

en la “responsabilitat d’aca-
bar el mandat”. 

Aquest canvi és el segon a 
l’Ajuntament després de les 
eleccions, ja que inicialment 
l’alcaldessa era Núria Pérez. 
També hi ha hagut modifi-
cació de responsabilitats a 
Setcases, on Joan Casadevall 
ostenta la vara d’alcalde des-
prés de la moció de censura 
a Anna Vila. A Campelles, 
Judit Cornellà encapçala 
el consistori en un mandat 
marcat per la mort de Joan 
Dordas i un període transito-
ri en què va pilotar l’Ajunta-
ment Pere Carrera.

Laia Martínez

El síndic de Vic 
presenta l’informe anual 
a la ciutadania

Vic El síndic de Vic, Joan 
Sala, va presentar aquest 
dijous al vespre per primer 
cop l’informe anual de la 
seva activitat davant de la 
ciutadania. La compareixen-
ça va ser més extensa que la 
que fa un cop a l’any al ple 
municipal, i on recull les 
dades i fets més destacats en 
què ha intervingut.
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Ribes vol obrir  
un espai per a 
joves al Casal  
de Cultura

Ribes de Freser

I.M.

L’Ajuntament de Ribes de 
Freser està treballant per 
ubicar un espai informatiu 
per als joves, de dilluns a 
divendres, al Casal de Cul-
tura de la vila. La regidora 
de Joventut, Berta Yuste 
(JxRibes), va explicar al ple 
de la setmana passada que 
als joves els “costa” anar al 
consistori i aquest servei els 
donaria més facilitats. Temps 
enrere, l’Ajuntament ja va fer 
una reunió amb ells i hi havia 
el dubte de si comptaven en 
“un local per estar sols o que 
es dinamitzés”. “Ells el volien 
per reunir-se, però s’havia 
de controlar l’accés i era 
millor que tinguessin algú 
que proposés activitats”, va 
explicar Yuste. L’alcaldessa 
hi va afegir que contractar 
un tècnic exclusivament per 
a Ribes implica una despesa 
molt alta sense tenir clares 
les seves atribucions.

El portaveu de la CUP, Àlex 
Medrano, va lamentar la 
“poca participació” a les dife-
rents reunions per confeccio-
nar el Pla Local de Joventut. 
És en aquest sentit que va 
demanar al consistori fer-ne 
més difusió i va llançar una 
crida al jovent perquè s’hi 
impliqui. El regidor de TfR-
AM (ERC), Joaquim Roqué, 
va demanar obrir la bibli-
oteca els caps de setmana, 
sobretot en època d’exàmens, 
perquè “hi ha molts alumnes 
universitaris que es queden a 
Barcelona a estudiar perquè 
aquí no tenen el servei”. 

El ple també va aprovar per 
unanimitat un conveni amb 
el Consell Comarcal del Ripo-
llès per cofinançar els serveis 
de Joventut per l’any en curs. 
Inclouen, entre d’altres, les 
activitats d’estiu. 

Ruleta solidària 
amb els refugiats 
del Ripollès

Ripoll El dia de Sant Jordi 
s’estrenarà una ruleta solidà-
ria amb els refugiats ucraïne-
sos que han arribat al Ripo-
llès. L’activitat l’organitza el 
restaurant El Molí de la plaça 
Sant Eudald de Ripoll. S’hi 
podrà participar pagant com a 
mínim un euro i s’obtindran 
premis com vi, fuets o llibres 
d’autors ripollesos. Els bene-
ficis es destinaran a comprar 
articles de primera necessitat. 
També es podrà contribuir a 
la causa aportant directament 
aliments i productes d’higie-
ne, de la mateixa manera que 
han fet empreses i particulars 
cedint els premis. Al darrere 
de la iniciativa hi ha la parella 
Arcarons-Valls, que gestiona 
el restaurant i ha acollit una 
família ucraïnesa. Habitual-
ment ja organitzen ruletes per 
La Marató de TV3 i repeteixen 
experiència coincidint amb els 
mercats del dissabte, la festa 
major, Sant Joan o el Mercat 
Medieval. Josep Arcarons diu 
que “tant de bo puguem ple-
gar aviat de muntar-la. Voldrà 
dir que s’ha acabat la guerra i 
ja no hi ha refugiats”. J.R.

Inicien les obres 
al carrer València 
de Camprodon

Camprodon Dimarts es 
van posar en marxa les obres 
de remodelació del carrer 
València de Camprodon per 
convertir-lo en una via de pla-
taforma única i uniforme, que 
s’allargaran fins al juny. La 
separació d’aigües, el mosaic 
de dues tonalitats i textura de 
granet que suporti les condici-
ons meteorològiques i l’enllu-
menat led són algunes de les 
millores que es produiran al 
carrer, recollint les inquietuds 
del procés participatiu que 
es va fer l’any passat. Els tre-
balls es van licitar per 476.022 
euros que financen la Genera-
litat, la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament. J.R.



NOTICIESNOU9EL

Ctra. Sant Pau, km.2,6
08739 - Sant Pau d’Ordal (BCN)

Decolletatge de precisió
Amb Torns automàtics CNC
Petites i mitjanes sèries
Tot tipus de materials
Ø0,5 ÷ 55mm.
Multisectorials

T: +34 93 899 30 78
F: +34 93 899 34 10

decordal@decordal.com
www.decordal.com

Divendres, 22 d’abril de 2022 23

Jaume Mas, exalcalde de Calldetenes 
i expresident del Consell Comarcal, 
torna a impulsar una llista electoral

Després d’un temps lluny de la política, diu que es va massa “al dia a dia” i es pensa poc en el futur

Jaume Mas

Calldetenes

T.V.

L’exalcalde Jaume Mas, que 
va estar al capdavant de 
l’Ajuntament de Calldetenes 
del 1993 al 2011, vol impulsar 
una llista per presentar-se a 
les eleccions municipals de 
l’any que ve. Després d’un 
temps apartat de la política i 
“veure les coses des de fora”, 
considera que “ara es gestio-
na molt el dia a dia i es pensa 
poc en el futur. Veus que a 
municipis de la comarca com 
Calldetenes, que havien estat 
punters, no hi ha idees”. És 
amb aquesta perspectiva que 
li agradaria tornar a formar 
part del consistori: “Fer cul-
tura de poble i persones” i 
que la gent vegi que la tasca 

dels regidors i regidores, així 
com els diners d’impostos i 
subvencions, es tradueixen 
en iniciatives realment útils 
a l’hora de “millorar la seva 
vida”. De moment el projecte 
no està definit, però Mas sí 
que n’ha començat a parlar 
amb dues o tres persones i 
“estem intentant arrossegar 
altra gent”. També especifica 
que ell té “ganes d’ajudar” 
però “no anar a davant”: “Vol-
dria ser un més d’un equip 
com els d’abans, una colla de 
companys que es tenen confi-
ança, prioritzen el poble i des 
d’aquí treballen per la comar-
ca i el conjunt del país”.

Mas, que continua sent 
militant d’Esquerra Repu-
blicana, va governar durant 
18 anys, però abans també 

Esquerra de Prats escull Montse Boladeres 
com a candidata a les eleccions municipals

Prats de Lluçanès En l’assemblea local d’Esquerra de Prats 
de Lluçanès celebrada dimarts passat la desena de militants 
van escollir per unanimitat Montse Boladeres com a cap de 
llista de cara a les eleccions municipals que estan previstes 
per al maig del 2023. Després d’un parèntesi, Boladeres es 
va tornar a vincular al grup local d’Esquerra el setembre del 
2018, i en les darreres eleccions del maig del 2019 va ocupar 
el segon lloc a la llista republicana, encapçalada per Isaac 
Peraire. Després de la sortida de Peraire del consistori, l’estiu 
passat, Boladeres va assumir les tasques de portaveu del grup 
municipal. Així doncs, el posicionament com a cap de llista 
“no ha sigut una decisió d’última hora, sinó un procés madu-
rat i natural”. Ara, Boladeres i la resta d’ERC a Prats comen-
çaran a perfilar la llista que formarà la candidatura “amb 
l’objectiu de posar ordre al desgavell que creiem que hi ha ara 
mateix al municipi”, conclou.
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havia estat regidor. El 2011, 
la llista que encapçalava va 
guanyar les eleccions, però 
un pacte entre CiU i PeM-
Amunt va deixar ERC a l’opo-

sició i ell va renunciar a l’acta 
de regidor abans d’arribar a 
mig mandat. Això també el 
va portar a acomiadar-se del 
Consell Comarcal d’Osona, 

La Setmana de la 
Gent Gran de Vic 
comptarà amb una 
trentena d’activitats

Vic Enguany la capital d’Oso-
na estrena la primera Setma-
na de la Gent Gran, que entre 
el 25 d’abril i el 5 de maig 
comptarà amb una trentena 
d’activitats gratuïtes. Entre 
les novetats hi ha la creació 
de l’assistent digital per a les 
persones grans a través de 
WhatsApp que tindrà com a 
objectiu orientar i facilitar 
els tràmits que s’han de fer 
de forma telemàtica. El 5 de 
maig es farà l’acte central 
amb la Festa de la Primavera. 

ens que havia presidit entre 
2003 i 2007. En una entre-
vista a EL 9 NOU, aleshores 
ja parlava d’un “descans” i 
no un comiat definitiu de la 
política.

A Calldetenes, durant els 
seus mandats es va impulsar 
el centre de serveis o l’Audi-
tori-Teatre i es van posar les 
bases del pavelló, l’institut i 
la urbanització del Torrental, 
però Mas va tenir problemes 
amb la secció local d’ERC i va 
marxar entre polèmica per 
les obres en aquest sector. 

La notícia que es planteja 
reprendre la vida política 
arriba després que el 2021 el 
jutjat de Vic arxivés el proce-
diment penal contra ell per 
la urbanització del Torrental. 
El cas es remuntava al maig 
de 2011, quan un grup de 
propietaris van interposar 
una querella criminal contra 
l’exalcalde i la constructora 
Servià Cantó acusant-los de 
frau, estafa i prevaricació. 
El jutge va concloure, però, 
que no hi havia indicis que 
corroboressin l’existència 
d’aquests delictes i només va 
admetre “desajustos” respec-
te al projecte aprovat que en 
tot cas serien de tipus admi-
nistratiu i s’haurien d’haver 
resolt per altres vies.

    PUBLICITAT Serveis
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Xavier Roviró, dimarts al matí a la plaça Verdaguer de Folgueroles, just davant l’ajuntament

“Si obríssim la plaça als 
cotxes també hi hauria 
gent descontenta”
Entrevista a Xavier Roviró (DF-AM), alcalde de Folgueroles

Folgueroles

Txell Vilamala

A l’Ajuntament de 
Folgueroles hi va haver can-
vi radical de cares després 
de les eleccions municipals 
de l’any 2019. Xavier Rovi-
ró encapçalava Desperta 
Folgueroles-AM, una candi-
datura de nova creació que 
va guanyar els comicis amb 
una majoria absoluta incon-
testable, 8 dels 11 integrants 
del consistori. 

Tots els regidors que hi ha 
ara mateix a l’Ajuntament 
de Folgueroles debutaven 
en política municipal. Com 
definiria aquests tres anys 
de mandat?

No ens esperàvem una vic-
tòria tan clara. Folgueroles 
necessitava un canvi i ens 
pensàvem guanyar, però no 
entrar vuit regidors. Desco-
brir un món que desconeixes 
sempre és interessant, però 
també ha estat dur. 

Van començar amb l’em-
presonament de Txevi 
Buigas...

Va ser una arrencada de 
cavall. Pel setembre ens van 
agafar un veí del poble acu-
sant-lo de terrorista quan 
tothom sap que és una bellís-
sima persona. Mobilitzaci-
ons, anar a Madrid, parlar 
amb la premsa i advocats... 
Gestionar això, a més de pre-
parar els pressupostos o con-
trolar el dia a dia sent novells 
no va ser fàcil, però ens en 
vam sortir. Després van venir 
les destrosses del Glòria i les 
inundacions al carrer de la 
Rambla, i quan semblava que 
ho havíem reparat tot i la 
Generalitat i la Diputació ens 
tornarien els cèntims, una 
pandèmia que ha durat dos 
anys i ens ha marcat profun-
dament.

Vostè té una llarga trajec-
tòria en entitats. Un cop a 
dins del consistori les coses 
es veuen d’un altre color?

La idea de Desperta 
Folgueroles era despertar 
el poble, que havia quedat 
adormit després d’anys d’un 
mateix alcalde i una matei-
xa manera de fer. Ens vam 
agrupar una colla de gent 
compromesa amb la cultura, 
el municipi i entitats tant 
d’aquí com de Catalunya en 
general.

En què ha canviat la seva 
forma de governar respecte 
a l’anterior equip?

Som un equip. Jo vaig 
encapçalar la llista, perquè 
estant jubilat tenia més 
temps, però no em considero 
un líder nat. Tot i que ho 
parlem i ho consensuem tot, 
cada regidor treballa amb 
autonomia.

I en prioritats?
Una de molt clara era 

endreçar el trànsit, un tema 
complicat que exigeix deci-
sions fermes i justament 
només es pot abordar com 
a equip. A Folgueroles hi 
tenim una proporció de cot-
xes més alta que en altres 
llocs. Abans gairebé tots els 
carrers eren de doble direc-
ció i això generava un caos 

que calia solucionar. Excepte 
els principals, la majoria els 
hem deixat d’un sol sentit. El 
perill disminueix a la meitat. 
La plaça, per exemple, s’ha-
via convertit en un lloc per 
als cotxes en comptes de les 
persones.

Inicialment la van tancar 
al trànsit de vehicles de 
manera provisional, però 
sembla que la mesura s’ha 
quedat.

El que no deixem és traves-
sar-la. Prendre la decisió va 
ser difícil, però en vam parlar 
i hi vam treballar molt. Tení-
em prevista una assemblea 
general amb els veïns que 
finalment vam haver de 
suspendre a causa de la pan-

dèmia. 
Tot i que hi ha qui se’n 

queixa, per l’equip de 
govern és la millor solució?

Els canvis sempre porten 
problemes. Si obríssim la 
plaça als cotxes també hi 
hauria gent descontenta. Ara 
ningú dubta que quan anem 
a Barcelona o a Vic hem de 
pensar abans on aparcar-lo, 
però anys enrere era comple-
tament diferent. La quantitat 
de vehicles ha augmentat 
tant que ens obliga a fer un 
canvi de xip. Hem de prendre 
mesures.

En mobilitat, un altre 
punt calent a Folgueroles és 
l’avinguda Atlàntida... 

També tenim pendent 
trobar-nos amb els veïns del 
barri de la Ricardera. Amb 
els de l’avinguda Atlàntida sí 
que hi hem parlat i és veritat 
que no hi ha cap solució sen-
zilla. 

S’hi concentra bona part 
de l’activitat comercial de 
Folgueroles.

Sobretot els caps de 
setmana. Hi ha dues boti-
gues que donen servei no 
solament a Folgueroles, 
sinó a gent d’altres pobles 
que aparca en doble fila. 
Podríem deixar l’avinguda 
Atlàntida d’un sol sentit, 
però això obligaria els veïns 
a fer voltes immenses. El que 
vam decidir conjuntament 
amb ells és construir un pas 
alçat per reduir la velocitat 
dels cotxes, reforçar amb 
marques grogues a terra on 
ja hi ha cartells de no apar-
car i senyalitzar encara més 
els aparcaments que hi ha a 
tres minuts. Optem per fer 
pedagogia. No tenim guàrdia 
municipal i la possibilitat 
d’avisar els Mossos i multar 
ens sembla més adequava per 
a situacions perilloses. 

En què més ha canviat la 
seva manera de governar 
respecte a l’anterior equip 
de govern?

Pe nosaltres, la cultura és 
molt important.

El seu estendard?
No sé si ho diria així, però 

és veritat que es nota que 
tots venim del món cultural i 
associatiu. A banda de Verda-
guer, hem potenciat la llen-
gua, la poetessa Anna Dodas, 
la figura de la dona treballa-
dora, la revista La Falguera, 
presentacions de llibres... 
A la planta baixa del centre 
cultural hi hem adequat una 

biblioteca, també fem xer-
rades, propostes d’esport... 
Mirem que hi hagi activitat.

Diria que han aconseguit 
despertar el poble?

Els últims anys estava tot 
pensat per anar guardant 
diners i assegurar el pave-
lló. Això condicionava els 
governs. Ara ens sembla que 
sí, que l’hem despertat. 

Es van estrenar amb una 
majoria incontestable, 8 
dels 11 regidors. És mèrit 
dels noms que integraven 
la llista? Del programa elec-
toral?

Suposo que una mica tot, i 
potser desmèrit dels altres. 
La gent n’estava cansada. 
Demanava un canvi. Ser per-
sones vinculades al món cul-
tural i associatiu en comptes 
d’un partit polític també va 
fer que molts veïns i veïnes 
ens coneguessin i ens sentis-
sin propers. 

Des de l’oposició diuen 
que la seva era una llista per 
anar a guanyar, però que els 
falta consistència de projec-
te. Què els respondria?

Qui fa una llista per no 
guanyar? Dir el contrari 
és absurd. I, respecte a la 
consistència, no és tenir-ne, 
ser un grup que treballa de 
manera coordinada i ha abor-
dat els efectes del Glòria, el 
programa de mobilitat o la 
posada en servei del pavelló?

Han començat a parlar de 
les eleccions municipals de 
l’any que ve?

I tant.
Es tornaran a presentar?
Ens agradaria continuar 

com a Desperta Folgueroles, 

però la decisió és de grup, no 
individual, i de moment no 
està presa. 

Repetirà com a cap llista?
Tots els del grup ens vam 

comprometre per quatre 
anys. Hem complert. No et sé 
dir què passarà, però tinc la 
consciència tranquil·la i estic 
satisfet de la feina que hem 
anat tirat endavant. 

Amb Junts, que està a 
l’oposició, hi ha una relació 
bastant crispada. Per què?

Quan et comencen a dir 
frases grolleres, o que dius 
mentides, l’oposició es torna 
desagradable, però no consi-
dero que hi hagi més tiban-
tors que en altres consistoris. 
Ells són tres i a mig mandat 
han fet dos canvis, que hi 
tenen tot el dret però tampoc 
entenc per què... Com que 
nosaltres vam entrar vuit, el 
paper de l’oposició és difícil i 
saben que no poden fer gaire 
cosa més que una rabieta de 
tant en tant. Per mi és molt 
desagradable, però diria que 
no hi ha més tibantor que en 
altres llocs. 

El pavelló ja funciona a 
tot drap. N’estan contents? 

Al final ens ha costat uns 
2,3 milions d’euros. Es tracta 
d’un import considerable 
per a un poble de la nostra 
dimensió. Quan vam entrar 
a governar, vam intentar 
redimensionar-lo, perquè ens 
semblava massa gran, però 
teníem diners compromesos 
d’altres administracions i si 
no els utilitzàvem per a això 
ens haurien penalitzat. Ens 
vam veure obligats a tirar 
endavant el projecte de l’an-

“Estant jubilat 
tenia més temps 
i vaig encapçalar 
la llista, però no 
soc un líder nat”

“Malgrat que ho 
parlem i acordem 
tot, cada regidor 

treballa amb 
autonomia”

“Els últims anys 
es guardaven els 

diners pel pavelló 
i el poble va anar 

quedant adormit” 
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Xavier Roviró, dimarts al matí a la plaça Verdaguer de Folgueroles, just davant l’ajuntament

terior equip de govern i, ja 
que no hi havia més opcions, 
hi hem estat molt a sobre. De 

problemes n’hi ha hagut mil, 
però sent-hi cada dia, amb 
reunions amb els paletes, 

arquitectes... El pavelló ha 
quedat molt bé.

L’antiga pista per a què la 
faran servir?

Ara la podem llogar a altres 
pobles que la necessiten un 
moment concret, o fer-hi 
activitats culturals tranquil-
lament. Abans la teníem 
sobreexplotada per entitats, 
entrenaments, partits... 
Casar els horaris era molt 
difícil. 

Aquest mandat també han 
aprovat el nou Pla d’Orde-
nació Urbanística Munici-
pal (POUM). Quin poble 
voldrien tenir d’aquí a 20 o 
25 anys?

Inicialment el pla preveia 
un creixement d’uns 8.000 
habitants. L’oposició també 
estava d’acord que era des-
proporcionat. S’havia de can-
viar sí o sí. Ja hi havia zones 
on haurien pogut entrar 
màquines a treballar. Nosal-
tres vam aturar les llicències 
d’obres i hem reduït les 
projeccions de població fins 
a 3.000 persones o una mica 
més, el creixement natural 
que suggereixen els tècnics.

Què s’hauria de desenvo-
lupar sí o sí?

L’àrea de les Alzines, a dar-
rere el nou pavelló. Els pro-
pietaris ens en van cedir els 
terrenys i posteriorment ells 
no han pogut fer res. 

A Folgueroles hi ha lloc 
per a macroparcs solars?

No. Petits parcs de 10 hec-
tàrees, sí.

Seguint el pla del Consell 
Comarcal...

Hem inclòs al POUM les 
recomanacions del Consell 
Comarcal, per evitar projec-
tes faraònics, però entre tots 
també ens hem de conscien-
ciar que en un futur proper 
veurem camps amb plaques 
solars.

El casal d’avis finalment 
l’han deixat a sobre el 
BBVA, malgrat que l’equip 
de govern preveia reubicar-
lo al pavelló. Ells hi estan 
d’acord? 

Sí, també és un tema que 
hem hagut de treballar, però 
ara ja s’ha constituït la nova 
junta i hem fet millores a 
l’espai actual.

L’Ajuntament comprarà 
Can Barrina? 

No, ja està venut.
Els hauria agradat?
Era una de les meves prio-

ritats.
I què ha passat?
Vam haver de comprar una 

escombradora nova, que val 
200.000 euros, teníem deutes 
del pavelló... Tampoc podíem 
demanar un altre préstec. Els 
propietaris van respondre 
sempre molt bé en les con-
verses amb l’Ajuntament, 
però no podien esperar dos o 
tres anys. 

Què hi haurien fet?
Al poble no disposem de 

cap pis social per acollir per-
sones en situació de vulnera-
bilitat a causa de violència de 
gènere o incidents sobrevin-
guts, com ara l’incendi d’una 
casa. La idea era adequar-hi 
habitatges d’aquest tipus i, 
com que Can Barrina té tres 
o quatre plantes, pensàvem 
també en un coworking i 
algun espai més social o per 
llogar i fer-hi activitats. 

El cap de setmana del 14 
i 15 de maig torna la Festa 
Verdaguer. Sempre hi por-
ten alguna autoritat. Qui hi 
haurà aquest any?

Fa temps que anem darrere 
la consellera de Cultura. Hi 
he parlat personalment. No 
m’ha dit que sí, perquè té 
moltes actes, però tampoc 
m’ha dit que no. 

La trauran a ballar, si ve?
I tant. Jo mateix.

“Qui fa una llista 
per no guanyar? 
Dir el contrari és 

absurd” 

“Comprar Can 
Barrina era una 

de les meves 
prioritats” 
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L’objectiu és que s’aturi la modificació de llei de política lingüística que ha d’aprovar el Parlament
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A dalt, Furriols i Sastre, aquest dijous a Vic; i a sota, conversant amb el president Torra, que els va visitar dimecres

Vic

Guillem Freixa

Tantes mosques van a l’ase que 
al final l’ase fa una aixecada 
de cul. Aquest refrany típic 
de les Balears recull el senti·
ment que ha portat els acti·
vistes Carles, Tati, Furriols 
i el mallorquí Jaume Sastre 
a iniciar una vaga de fam en 
defensa de la llengua catalana 
a les escoles. I és que tal com 
van expressar en la presen·
tació d’aquesta “actitud de 
desobediència civil no violen·
ta però activa”, que es va fer 
dimecres al migdia a Vic, “ha 
arribat l’hora de ser un revul·
siu i convidar la gent a passar 
a l’acció”. 

Així doncs, Furriols i Sastre 
van deixar d’ingerir aliments 
aquest dimecres amb dos 
objectius ben clars. D’una 
banda, que s’aturi l’aprovació 
de la modificació de llei de 
política lingüística prevista 
al Parlament de Catalunya a 
principis de maig. “No pot ser 
que el govern català accepti 
això”, va remarcar Sastre, tot 
recordant que el tràmit llima 
la fortalesa i blindatge del 
català com a llengua vehicu·
lar als centres educatius. Sas·
tre, filòleg i professor jubilat 
a les Balears, també va alertar 
que l’aprovació “crea juris·

prudència”, i això tindrà “con·
seqüències greus en l’ús de 
la llengua catalana a les illes 
Balears i el País Valencià”.

D’altra banda, l’acció “vol 
generar consciència entre 
els professors i el conjunt 
de la societat”, va explicar 
Biel Majoral, portaveu dels 
vaguistes. De fet, tant Fur·
riols com Sastre tenen una 
dilatada experiència en 
l’activisme social a Osona 
i les Balears. Furriols, al 
capdavant d’iniciatives com 
la Fundació Doctor Trueta 
i sent partícip de moltes 
causes, en els últims temps 
sobretot vinculades al procés 
independentista i la defensa 
dels drets dels presos polítics 

i represaliats catalans. Sastre, 
sent una de les cares visibles 
de l’oposició ciutadana a les 
polítiques del Partit Popular 
a Mallorca, sobretot en matè·
ria educativa i en defensa de 
la llengua catalana. De fet, en 
el període del govern encap·
çalat per José Ramón Bauzá 
va fer una vaga de fam de 40 
dies “i va anar molt bé”, ja que 
com va recordar ell mateix 
“molta gent es va mobilitzar i 
al final Bauzá va caure”. Ara, 
la lluita per la llengua catala·
na és “a la part continental”, i 
per això Tati Furriols i Jaume 
Sastre esperen que l’aliment 
els arribi en forma de suport 
“i desobediència”, contra uns 
tribunals que tenen l’objec·
tiu “de fer por”.     

L’acció la porten 
a terme a la Casa 
de la República 

de Vic, situada al 
carrer Jaume I 

Absolen el jove de 
Calldetenes detingut 
en la protesta de  
l’1-O del 2020 

Barcelona Segons va infor·
mar aquest dimecres el col·
lectiu Alerta Solidària, el jove 
de Calldetenes Sergi Moli·
na, Moli, ha resultat absolt 
de l’acusació de desordres 
públics i atemptat a l’auto·
ritat que, segons la fiscalia, 
hauria comès en el marc de 
les manifestacions per com·
memorar el tercer aniversari 
del referèndum de l’1·O l’any 
2020. Per aquest fets li recla·
maven cinc anys de presó. 
Des d’un primer moment, la 
defensa de Moli i també d’un 
altre jove de Terrassa imputat 
en la mateixa causa van defen·
sar la seva total innocència i 
en demanaven l’absolució. De 
fet, consideraven que la seva 
detenció va ser arbitrària ja 
que els dos nois anaven a bus·
car el tren en tornar de classe 
quan van ser detinguts. 
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Roda de premsa en què l’ANC va explicar els detalls de l’acte, aquest dimarts 

Vic

F.M.

L’ANC de Vic ha convocat 
aquest diumenge una mega·
estelada humana a la plaça 
Major. L’acte servirà per com·
memorar el desè aniversari 
de l’entitat. El grup aposta 
per formar una megaestelada 
amb les samarretes d’anti·
gues edicions de la Diada, 
amb l’objectiu de combinar 
“la lluita per la independèn·
cia i la mobilització popular”. 
Des de l’associació demanen 
que els assistents “s’apuntin 
a través de la pàgina web”, 
ja que això facilitarà l’orga·
nització de la performance. 
L’activitat arrencarà a les 4 de 
la tarda, “quan la gent podrà 

començar a accedir als trams”. 
A partir d’aquest moment, les 
persones que no disposin de 
samarreta també en podran 

comprar –juntament amb 
estelades i a un preu “que 
serà la voluntat de cadascú”– 
a qualsevol de les carpes que 

se situaran a la plaça. L’acti·
vitat més solemne serà a les 
5 de la tarda, una proclama 
dedicada “a totes les persones 
perseguides en exercir els 
drets humans fonamentals”, 
mentre que el moment àlgid 
de la jornada arribarà a les 
17.14, quan es realitzarà la 

megaestelada amb El cant 
de la senyera a càrrec de les 
corals Canigó i Orfeó Vigatà. 

Des de l’entitat sobiranista 
es mostren optimistes i preve·
uen mobilitzar entre “2.500 i 
3.500 persones”. Amb aquest 
acte, l’ANC de Vic té l’objec·
tiu de “continuar la lluita per 
la independència, defensar i 
garantir el català en tots els 
àmbits i protestar contra la 
repressió”. 

L’acte, diumenge, vol commemorar el desè aniversari de l’ANC

Construiran una megaestelada 
amb més de 3.000 persones a Vic
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L’activista osonenc Carles Furriols 
comença una vaga de fam en 
defensa del català a les escoles

Els assistents 
duran samarretes 

d’antigues edicions 
de la Diada
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Malla

EL 9 NOU

Els agents de trànsit dels 
Mossos d’Esquadra van detec-
tar la matinada del passat 
10 d’abril dos vehicles que 
circulaven a més de 200 km/h 
per la C-17 a Osona. La policia 
catalana va establir un control 

Denunciats per circular a més  
de 200 km/h per la C-17 a Malla
Els dos conductors doblaven el límit de velocitat permès a la carretera

de velocitat al punt quilomè-
tric 55 de la carretera, en ter-
me municipal de Malla. Poc 
després de 3/4 de 7 del matí, 
el radar va detectar un vehicle 
que circulava a 211 quilòme-
tres per hora. Un quart d’hora 
després, en el mateix punt, es 
va fotografiar un segon cotxe 
que circulava a 205 quilòme-

tres per hora. La velocitat 
màxima de la via se situa en 
els 100 quilòmetres per hora, 
per tant els dos conductors 
doblaven el límit permès. 

Per aquests fets, els Mossos 
d’Esquadra van denunciar els 
dos conductors per un delicte 
contra la seguretat del tràn-
sit i per conduir un vehicle 

M
O

SS
O

S 
D

’E
SQ

U
A

D
R

A

Imatge que va captar el radar d’un dels vehicles sancionats

a motor amb una velocitat 
penalment punible. Des del 
Servei Català de Trànsit es 
recorda que una de les princi-

pals causes d’accidents mor-
tals a Catalunya dels últims 
anys és l’excés de velocitat al 
volant.

Xoc frontal a la     
C-38 entre Sant 
Pau de Segúries     
i Camprodon

Camprodon Quan passaven 
quatre minuts de les 2 del 
migdia d’aquest dimecres, els 
serveis d’emergències van 
rebre l’avís que s’havia pro-
duït un xoc frontal entre dos 
vehicles a la C-38. El sinistre 
va tenir lloc al punt quilomè-
tric 5,2 en direcció a Campro-
don. Segons va informar el 
Servei Català de Trànsit, en 
l’accident s’hi van veure impli-
cats dos vehicles. Com a resul-
tat de l’impacte, una dona va 
haver de ser traslladada en 
helicòpter a l’Hospital Josep 
Trueta de Girona amb diag-
nòstic de ferida menys greu. 
Pel que fa al conductor de 
l’altre vehicle, va ser derivat 
al Trueta en ambulància amb 
el diagnòstic de ferit lleu. En 
les tasques d’atenció a l’acci-
dent hi van participar Mos-
sos, ambulàncies del SEM, 
un helicòpter medicalitzat i 
efectius dels Bombers. 

Quatre persones 
intoxicades per la 
mala combustió d’una 
caldera a Montesquiu

Montesquiu Quatre perso-
nes van resultar ferides per 
la intoxicació per monòxid de 
carboni d’una caldera aquest 
dimecres a Montesquiu, 
quan faltaven pocs minuts 
per a la 1 del migdia. Dues 
eren menors d’edat, que es 
van traslladar en estat greu a 
l’Hospital Vall d’Hebron de 
Barcelona, i una altra en estat 
menys greu també va ser por-
tada en aquest centre. Una 
quarta persona ferida lleu es 
va atendre a l’Hospital Uni-
versitari de Vic. Els Bombers 
van detectar l’acumulació de 
monòxid de carboni a la casa i 
van apuntar com a causa més 
probable la mala combustió 
de la caldera. A banda de dues 
dotacions de Bombers, es van 
activar cinc ambulàncies i dos 
helicòpters medicalitzats del 
SEM i també els Mossos.



NOTICIESNOU9EL

Recuperen el 
pelegrinatge a 
Lourdes després 
de la pandèmia

Vic

EL 9 NOU

Les Hospitalitats de la Mare 
de Déu de Vic i Solsona, 
després de dos anys sense 
poder fer el tradicional pele-
grinatge a Lourdes, tornaran 
aquest any al santuari marià 
francès. Serà de l’11 al 15 de 
juny, i les inscripcions en els 
dos bisbats es portaran a ter-
me des de finals d’abril fins a 
mitjans de maig. 

Des de l’Hospitalitat expli-
quen que el pelegrinatge 
no serà com altres anys, ja 
que s’hauran de seguir les 
normatives sanitàries, com 
per exemple tenir admi-
nistrada la tercera dosi de 
la vacuna. També hi haurà 
canvis en algunes activitats: 
a les anomenades “piscines”, 
en comptes de fer el bany 
tradicional es farà el gest 
de l’aigua, que consisteix a 
rentar-se les mans i la cara. 
Una altra novetat és que s’as-
sistirà a l’espectacle musical 
Bernardette de Lourdes.

L’Hospitalitat fa una crida 
a la participació, no només 
a les persones que ja són 
hospitalàries “sinó a perso-
nes que tinguin un esperit 
solidari, voluntari i de ser-
vei cap als altres i, també, a 
personal sanitari: metges, 
infermeres… Ens és vital”. 
Les inscripcions es faran a 
Vic (al Seminari, a la tarda); 
a Manlleu, al centre obert 
Tripijoc (els dimarts i els 
dijous al matí), i a les recto-
ries de Torelló (divendres de 
7 a 8 del vespre) i Centelles 
(dimecres a la tarda-vespre).

Josep Berenguer
i Febrer

23-05-1935 / 20-04-2012

La teva família, que no t’oblidarà mai.
Sempre et portarem al cor.

Vic, abril de 2022

10è aniversari de la mort deAntònia Forn
i Bisbal

Vídua d’Agustí Palomares Prat
Ha mort cristianament el dia 15, a l’edat de 107 anys.

A.C.S.

Els seus fills, Maria Rosa i Albert, Agustí i Núria; germana, Lola; 
nets, besnets, nebots i tota la família, en participar-vos tan sentida 
pèrdua, us preguen que la tingueu present en les vostres oracions 
i us agraeixen les mostres de condol rebudes, així com l’assistèn-
cia a l’acte de l’enterrament.

Manlleu, abril de 2022

Joan Marguí
i Piella

Ha mort cristianament el dia 18, a l’edat de 65 anys.

A.C.S.

La seva esposa, M. Lluïsa Parareda Flor de Lis; fill, Arnau; mare 
política, Hortensia; germans, Maria i Josep; germans polítics, 
Enriqueta, Jaume i M. Teresa; nebots, cosins i tota la família, en 
participar-vos tan sentida pèrdua, us preguen que el recordeu en 
les vostres oracions i us agraeixen les mostres de condol, així com 
l’assistència a l’acte del seu comiat.
També volen donar les gràcies a l’equip de metges, infermeres i tot el 
personal de la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital Universitari 
de Vic, pel seu caliu humà i les atencions rebudes.

Les Masies de Voltregà, abril de 2022

Pep Izern
i Ciuró

Ens ha deixat el dia 14, a l’edat de 67 anys.

La seva esposa, Mercè Bassols Sala; fills, Jana i Sergi, i Pol; nets, 
Roc i Eloi; mare, Montserrat; germans, Assumpta, Teresa, Manel 
i Nan; nebots, tota la família i l’antiga raó social Acadèmia 
Maurici Izern, en participar-vos tan sentida pèrdua, us preguen un 
record i us agraeixen les mostres de condol, així com l’assistència 
a la cerimònia de comiat.
També volen donar les gràcies a l’equip de metges, infermeres i 
tot el personal de l’Hospital de la Santa Creu de Vic, pel seu caliu 
humà i les atencions rebudes.

Vic, abril de 2022

Segundo López i Pla
* 14/02/1969 21/04/2021

La intensa llum dels teus ulls verds ens il·lumina el camí.
L’escalf del teu somriure inoblidable
ens acarona durant les nits fosques.

La força de la teva energia transformada
ens ajuda a continuar endavant.

Sempre amb nosaltres.

T’enyorem i t’estimem fins a l’infinit.

Vic, abril de 2022

1r aniversari 

La teva família

M. Glòria Arumí
i Segalés

Vídua de Ramon Pou Vila
Ha mort cristianament el dia 20, a l’edat de 91 anys.

A.C.S.

Els seus fills, Josep i Carme, Ramon i Nuri, Jaume i M. Alba; 
nets; besnets; germana, Dolors; germana política, M. Rosa; 
nebots i tota la família, en participar-vos tan sentida pèrdua, us 
demanen que la recordeu en les vostres oracions i us agraeixen les 
mostres de condol rebudes, així com l’assistència a la cerimònia 
de comiat.

Vic, abril de 2022
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Manlleu

EL 9 NOU

Divendres passat va morir la 
manlleuenca Antònia Forn 
Bisbal, als 107 anys, fins ara 
la dona de més edat d’Osona. 
Forn va néixer l’11 de juny 
de 1914 a Lló, a la Catalunya 
Nord, i durant la seva vida va 
viure a Alp, Campdevànol, 
Lleida, Torelló i finalment a 

Manlleu, on es va establir el 
1958. Vídua d’Agustí Paloma-
res Prat, amb qui es va casar 
el 1937, era mare del conegut 
Agustí del Mallot, propietari 
de la mítica botiga de discos. 
El relleu com a persona més 
gran de la comarca el pren 
ara Carme Noguera, de Vic, 
nascuda el mateix 1914 i que 
el proper 22 d’agost podria 
celebrar els seus 108 anys.

Mor als 107 anys Antònia Forn, 
la dona de més edat d’Osona

Antònia Forn, en una imatge del juny del 2021

Carme Noguera, de Vic, ha passat a ser la més gran

Propòsit de marca o 
anàlisi del consumidor, 
a les Jornades de 
Màrqueting de la UVic

Vic La UVic-UCC organitza 
dilluns i dimarts de la setma-
na entrant les seves segones 
Jornades de Màrqueting i 
Comunicació. En aquesta edi-
ció s’aprofundirà, entre altres 
temes, en l’omnicanalitat, el 
propòsit de marca, els valors 
de l’empresa en temps de cri-
si, la necessitat d’una publici-
tat més igualitària en qüestió 
de gènere i les noves 4C’s del 
màrqueting. Entre els noms 
que passaran per l’Aula Mag-
na destaquen José M. Vilas, 
expresident d’Unilever i Pan-
rico; Àngels Escobar i Dionisia 
Mata, d’Havas Media Group; 
Alberto Delgado i Alfonso 
Ramos, de Seidor, o el creatiu 
Lluís Bassat, doctor honoris 
causa de la UVic-UCC.
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Demà és el dia més bonic de l’any. 
O un dels més bonics. Soc molt 
de reverenciar els aniversaris i 

les revetlles paganes, ho reconec, però la diada de 
Sant Jordi és, de llarg, el meu dia favorit. Es com-
binen en una quatre de les coses d’aquest món que 
m’agraden més, i no exagero. Reconec que de la 
vida tinc la sort que me n’agraden moltes, moltís-
simes coses, però no us enganyo –a més, per què 
ho hauria de fer si en fer-ho em titllareu de cur-
si, segur– dient que aquestes quatre em fan la vida 
més bonica: els llibres, les flors, els dracs i l’amor.

Au, dispareu. Sí, sona cursi. Però per molt que 
soni cursi o romanticot o de bleda solejada –aneu 
dient, no passa res, que no us sento–, també és cert. 
Almenys per a mi. 

Podeu anar de durs o de dures, amiguis, però 
l’amor ens mou, ens remou, ens col·loca i recol·loca 
i ens fa avançar. No és per odi o per voluntat de 
poder que normalment cuino per a set persones, 
jo, és per amor. I aquí us ho deixo com a exemple 
menor, però revelador. L’amor em mou. És així. I el 
celebro. I Sant Jordi és d’aquelles festes que també 
el celebra, i sense prejudicis perquè les roses i els 
llibres van i venen ja entre tota mena d’amors. Que 
a diferència del comercial Sant Valentí aquí no tot 
ha de ser vermell ni romàntic. Que l’amor de demà 
és més general, és un amor per a tots, a la vida, a 
les lletres, a les històries. Com no m’ha d’agradar 
Sant Jordi! 

Els llibres volen. Es converteixen per un dia en 
mainstream, en objecte de masses, en allò que mou 
l’economia d’un país. M’és ben igual que el meu 
llibre no sigui mai entre els més venuts de Sant 
Jordi –ei, faig broma que no en tinc pas cap preten-

sió!– mentre siguin els llibres els que mouen el món 
durant unes hores. Visca els llibres de tota mena: les 
novel·les, els còmics, les guies de muntanya, els assa-
jos infinits i els contes infantils! Visca les lletres, les 
històries i els qui les conten. Gaudiu del dia. 

Remata la jornada que tot és ple de roses. És 
una de les meves flors preferides, la rosa vermella 
–i tinc la sort que, com amb els llibres, en tinc tot 
l’any!–, i veure-la per tot arreu triomfant, de mà en 
mà m’alegra la mirada. Recordo la primera que em 
van donar i m’encanta veure com les parelles les 

intercanvien i les comparteixen. Llarga vida a les 
roses vermelles i a regalar-les! 

I els dracs? No hi ha animal més espectacular, 
més dramàtic, més misteriós. Haver-lo convertit en 
protagonista del dia em sembla també just, i si són 
de peluix i divertits, m’enamoren.

Suposo que, ara que hi penso, el dia de demà és 
el més bonic de l’any perquè hi ha una vida espec-
tacular al carrer, una alegria bonica, unes ganes de 
regalar per tot arreu i llibres, llibres i llibres. 

Gaudiu-ne. Jo, us ho prometo, ho faré. 

Marina Martori  
Escriptora i gestora cultural  

@marina_martori

La Pilarín

El dia de Sant Jordi és el 
més bonic de l’any perquè hi 
ha una vida espectacular al 
carrer, una alegria bonica, 

unes ganes de regalar per tot 
arreu i llibres, llibres i llibres

EL 9 NOU

És un cas particular, però 
que exemplifica bé els 
problemes de mobilitat 
que pateixen les comar-
ques d’Osona i el Ripollès. 
El meteoròleg terrassenc 
Dani Ramírez, una persona 
conscienciada amb el medi 
ambient i que fa tres anys  
va decidir no tenir vehicle 
particular i desplaçar-se en 
transport públic o bicicleta, 
presentava un llibre aquest 
dimecres a Vic. Les combina-
cions de tornada en tren cap 
a l’àrea metropolitana són 
molt limitades, només dos 
trens a partir de 2/4 de 9 del 
vespre, i amb una hora de 
diferència entre un i altre. 
La seva decisió d’apostar per 
deixar de banda el vehicle 

privat i apostar pel transport 
públic, reconeixia, seria molt 
difícil de fer si visqués en 
una d’aquestes dues comar-
ques.

El dèficit en transport 
públic, sobretot pel que fa al 
servei ferroviari, i la deman-
da d’un desdoblament de la 
via s’arrossega des de fa més 
de quaranta anys. Fins ara, 
que finalment s’han iniciat 
els tràmits, els governs a 
Madrid, de qui depenen les 
inversions a la línia, s’han 

anat succeint i les promeses 
de desdoblament havien 
anat lligades als períodes 
de campanya electoral. A 
l’hora de la veritat, però, mai 
s’havien executat. El nou 
horari de trens que s’aplicarà 
a partir d’aquest dissabte 
i que permetrà als usuaris 
preveure millor quan sortirà 
cada comboi és un petit pas, 
però una millora important 
per a l’usuari. Com també 
ho és que a partir d’ara els 
trens semidirectes s’aturin 

a l’estació de Centelles. Dels 
19 trens que hi tenien parada 
en direcció Barcelona i dels 
21 en sentit Ripoll, es passa-
rà a 29 serveis diaris en cada 
sentit. En les franges en què 
hi ha més demanda del ser-
vei hi haurà trens cada mitja 
hora. Això vol dir que hi 
haurà millor oferta per anar 
i tornar de Barcelona, però 
també Centelles estarà unit 
amb Vic amb trens cada mitja 
hora. Això s’acosta una mica 
al que fa anys es reclamava 

i que s’havia denominat el 
metro comarcal, que alguns 
veien com a impossible. La 
part negativa de tot plegat 
és que només se’n beneficia 
el sud d’Osona i que aquest 
servei s’acaba a Vic, deixant-
ne fora nuclis importants de 
població com Manlleu, Tore-
lló i Ripoll. Si tots aquests 
municipis estiguessin units 
per un servei de tren cada 
mitja hora es reduiria molt 
l’ús del vehicle privat. Cal 
recordar que l’últim estudi 
de mobilitat d’Osona, impul-
sat per Creacció i el Consell 
Comarcal, deia que el 92% 
dels desplaçaments diaris es 
fan dins del mateix territori 
osonenc, i en la seva majoria 
amb cotxes privats. A vega-
des no tot són els diners, cal 
voluntat política.

Un pas endavant  
en la millora de l’R3
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Pep Palau                          

A mesura que la professió de cuiner ha anat 
adquirint el prestigi social i la projecció medi-
àtica de què gaudeix actualment, sentim 
sovint a dir que la cuina és un art i el cuiner 
un artista. Sense cap ànim d’atiar un debat 

com aquest ni de menystenir les habilitats artístiques de cap 
cuiner o cuinera, em fa l’efecte que una utilització poc apropi-
ada de paraules que no diuen el que volen dir ha acabat provo-
cant l’ús abusiu del qualificatiu d’artista a l’hora de parlar de 
la feina altament lloable dels professionals dels fogons que, 
en el fons, i justament gràcies a la seva professió, practiquen 
artesania i haurien de ser, merescudament i amb tota l’honra, 
considerats artesans.

Ara més que mai és important reivindicar l’artesania. Perquè 
l’artesania pot ser un contrapès molt valuós per fer front al 
món globalitzat i que tendeix a la homogeneïtat en què vivim. 
Perquè l’artesania contribueix a crear cohesió social i persona-
litat als llocs on es practica. Perquè cada vegada que plega un 
sabater, una teixidora, un cisteller, una florista, una mocadera, 
una puntaire, un flequer o una formatgera, per dir-ne alguns, 
no és només un negoci que abaixa la persiana, sinó que s’es-
tronca una transmissió de sabers; i quan es tracta d’oficis del 
gust, amb la seva desaparició, es perden també sabors. 

Hi va haver un temps en què l’artesania tenia un notable 
reconeixement a la societat, en què el Taller estava reconegut 
com un espai social. Una època en què els set gremis d’arte-
sans de París tenien, fins i tot, gran poder. En el seu magnífic 
llibre El artesano (Anagrama), Richard Senett (professor del 
MITi del London School of Economics) defineix l’artesà com 
aquell que “s’enorgulleix del seu treball i s’hi compromet”. 
Una feina que es caracteritza “per les seves habilitats”, que 
representen “el repertori de procediments” amb una “constant 
interrelació entre coneixement tàctic i reflexiu”. Un treball 
que implica compromís i satisfacció per la feina ben feta. L’au-
tor elogia en el seu assaig la mentalitat artesanal i l’economia 
fonamentada en el treball enfront del sistema dominant que 
només pensa en el capital i que esclafa i ofega l’artesà, quan, 
en realitat, la qualitat de la seva experiència és essencial. 

Apel·lant als orígens de l’artesania, l’autor recorda que les 
mans són l’eina bàsica de l’artesà. És aquesta manualitat, ínti-
mament imbricada amb la vista i el cervell, el tret insubstituï-
ble i diferencial de la feina artesanal. Més enllà de la imitació 
fidel, allò que enorgulleix i distingeix l’artesà és el desenvolu-
pament de les seves habilitats i la indispensable evolució que 
han de seguir. El maneig destre de les eines, afavorint l’au-
tocontrol, és senyal de civilització, mentre que la repetició 
procura estabilitat i control mental. Donat que no hi pot haver 
treball humà sense models, “és infinitament preferible que 
aquests models estiguin encarnats per persones”.  

Richard Sennettes remunta a la mitologia grega per presen-

tar-nos Hefest, déu del foc i de la intel·ligència manual, lleig 
i esguerrat però orgullós del seu treball, com a prototipus de 
persona digna i garant de civilització. A través d’un exhaustiu 
repàs històric dels oficis i l’artesania, es fixa en el paper que 
va tenir l’artesà durant la Il·lustració, que el va agafar com a 
exemple d’autogovern (capacitat dels ciutadans per treballar 
col·lectivament en la solució dels problemes) i ciutadania, en 
el convenciment que aquell que sap fer, sap decidir. I arriba 
fins als nostres dies denunciant la “nova economia” basada en 
la desigualtat i el curt termini en què les empreses, lluny del 
treball cooperatiu, busquen joves amb noves qualificacions 
que cobrin menys i siguin passius. En aquest sentit, el llibre 
subratlla, també, que és la lentitud, el temps pausat del procés 
artesanal, que fa possible la reflexió i el coneixement profund, 
trets que xoquen frontalment amb el ritme frenètic de la nos-
tra societat, que menysvalora la feina dels artesans. 

Tornant a la cuina, Sennett dedica un capítol titulat “La 
pularda de l’Albufera” a una cuinera estatunidenca anomena-
da Julia Child que va furor a la televisió als anys seixanta –abans 
que la cuina hi fos omnipresent– amb un programa anomenat 
The French Chef. La cuinera, formada a França, va crear un 
estil propi d’explicar plats i receptes de manera minuciosa i 
entretinguda, en els quals es podria entretenir estona llarga 
sobre el com tallar un tendó de pollastre, per posar èmfasi en 
el paper substancial del gest i la manualitat, i dels aspectes 
emocionals que comporten. 

L’autor, responent a la pregunta sobre la diferència entre 
artesania, o ofici, i art, diu que d’artistes n’hi ha pocs, mentre 
que seria desitjable que en tota classe de treballs hi haguessin 
artesans. I que en termes pràctics, no hi ha art sense artesania.

TRIBUNA

Elogi de l’artesania
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Mor als 107 anys Antò-
nia Forn, la dona de més 
edat d’Osona

Cremen unes tres 
hectàrees en un incendi 
forestal a Orís

Un accident talla el 
túnel de Bracons durant 
una hora

Dos denunciats per 
circular a més de 200 
km/h a Malla

Vic estrenarà el Bike 
Show, sis curses per als 
amants de la bicicleta
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La taradellenca 
s’ha convertit en 
una de les prime-
res patinadores 
amb síndrome 
de Down que 
participa en una 

competició oficial de patinat-
ge artístic. Practica aquesta 
esport des de fa 25 anys al 
CPA Taradell.

PROTAGONISTES

La celebració dels 
50 anys dels 3 Dies 
Trial Santigosa ha 
estat un èxit en la 
mateixa prova i els 
actes commemo-

ratius (llibre, documental 
i exposició). El Moto Club 
Abadesses ha refermat el seu 
prestigi en el món del trial. 

Les cuidadores de 
gent gran podran 
disposar de més 
formació i suport 
gràcies a la iniciati-
va de la centellen-

ca Isabel Faya. Amb experièn-
cia en aquest sector, ha creat 
Mans que Cuiden per donar 
suport a les treballadores. 

Joan moncanut                
Pres. Moto Club Abadesses

isabel Faya                
Gerocultora

Aida Aumatell             
Patinadora

Ramon Ricart ha 
explicat el procés 
viscut des que li 
van diagnosticar 
Parkinson amb 
només 47 anys. I 
ho ha fet a través 

de Tiembla, una novel·la grà-
fica sincera i directa. La pre-
sentació ja va augurar que el 
llibre pot ser un èxit. 

Ramon Ricart                
Dissenyador i professor

Jordi 
Vilarrodà

Divendres, 
15. Processó 
de Cam-
prodon, la 
processó dels 

Sants Misteris. Hi ha qui hi 
participa per fe, i molts per 
tradició familiar i de poble. 
Abans de començar, amb 
tots els passos preparats per 
iniciar el recorregut, fa un 
petit parlament el rector de 
la parròquia, Jean de Dieu 
Ndizeye, d’origen ruandès. En 
un català perfecte. Aquests 
dies que parlem de la llengua, 
se m’acut que no s’ha posat 
prou de relleu l’esforç de 
tots els capellans de l’Àfrica 
subsahariana per arribar i fer 

del català la llengua dels ofi-
cis religiosos i del tracte amb 
els seus feligresos. I l’actitud 
de l’Església en aquest àmbit 
que, amb algunes excepcions, 
ha estat de fidelitat al català.
Dimarts, 19. La conversa amb 
Ramon Ricart al programa 
Quatre paraules d’EL 9 TV 
és de les que impressionen. 
Assumir que un pateix una 
malaltia neurodegenerati-
va com el Parkinson amb 
només 47 anys és un procés 
complicat, que li ha portat 
uns anys d’anar acceptant 

que és l’altre, fent servir un 
vers de Miquel Martí i Pol 
que recorda en les darreres 
pàgines de Tiembla. El llibre 
de l’exdirector de l’Escola 
d’Art de Vic té força per la 
mateixa història que expli-
ca, però també per l’estil de 
dibuix que Ricart ha trobat, 
senzill (només aparentment) 
i directe. La novel·la gràfica 
és un gènere que creix i, curi-
osament, l’altra que té autors 
de casa és Manicomio, de 
Montse Batalla i Xevi Domín-
guez, publicada l’any 2019. 

En aquest cas, una denúncia 
dels dèficits del sistema de 
salut a l’hora d’abordar les 
malalties mentals. Temes 
gruixuts per a un gènere que 
a poc a poc es treu de sobre 
l’etiqueta de ser només per 
a joves o friquis o d’explicar 
només històries de superhe-
rois. És clar que després de 
l’entrevista jo també consi-
dero Ramon Ricart un super-
heroi. 
Dijous, 21. A dos dies de Sant 
Jordi, i mirant el cel a veure 
si el temps ens fa una mala 
passada. Encara que dissabte 
plogui, no deixem de sortir a 
comprar llibres. Fa dos anys 
estàvem tancats a casa i els 
llibres (i els autors, els edi-
tors, els llibreters...) ens van 
ajudar. No ho oblidem. 

Capellans en català, 
herois i Sant Jordi

A correcuita
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N o  s é  p e r 
q u i n a  a s s o -
ciació d’ide-

es m’ha vingut el record de 
quan vaig poder escoltar les 
gravacions d’un disc que mai 
no s’ha publicat. Un doble –o 
triple– LP de cançons popu-
lars de Rafael Subirachs amb 
els Esquirols i Maria del Mar 
Bonet: El comte Arnau, de 
l’any 1984. Una meravella. 
El disc no va tirar endavant i 
tota aquesta música deu dor-
mir als calaixos d’alguna pro-
ductora. És una veritable llàs-
tima i també una injustícia de 
cara als artistes, al públic i a 
la cultura.

I aquest no és l’únic cas: 
coreografies que només s’han 
ballat a les sales d’assaig i 
creació, composicions que 
no han passat de la partitu-
ra escrita, pel·lícules que tan 
sols ha vist un grapadet de 
persones o que s’han quedat 
al guió escrit, llibres enterrats 
en calaixos, construccions o 
rehabilitacions que no s’han 
realitzat per la incultura o la 
gasiveria del promotor, teatre 
que ha quedat inèdit o que 
només ha pogut ser llegit... 

Naturalment, no tot allò 
inèdit és excel·lent, ni bo, ni 
cal que sigui publicat, però 
de segur que hi ha perles 
precioses que mai ningú no 
coneixerà.

S’ha creat un sistema de 
producció i difusió molt des-
equilibrat i que obeeix a unes 
regles que no són les de l’art 
ni les de la cultura. I d’això 
en diem art i cultura. Mira 
que bé.

Injustament 
inèdits

Víctor  
Sunyol 

SI...

En els darrers dies s’han produït uns fets que 
consoliden l’ascens de l’extrema dreta a Euro-
pa. La victòria a Hongria, el pas a la segona vol-

ta a França i l’entrada al govern de Castella i Lleó. La reacció 
dels partits tradicionals ha estat la de sempre, advertint del 
perill que això comporta, i l’acció dels mateixos partits, davant 
d’aquest perill, serà la de sempre, és a dir, cap o, fins i tot, es 
posarà catifa vermella a l’extrema dreta. Això a Espanya, uns 
perquè la necessiten per governar (PP), els altres (PSOE) per-
què volen acusar els primers de pactar-hi. El cas d’Espanya té 
una particularitat respecte de la resta d’Europa. La dreta tra-
dicional espanyola ha estat i és filofeixista, això vol dir que 
en el cas que es reproduís una situació semblant a la de 1923 
amb Primo de Rivera o la de 1936 amb Francisco Franco, la dre-
ta espanyola faria el que ha fet sempre, donar-los suport. En 
aquest sentit, els partits de dreta no enganyen, sempre han 
estat extrema dreta, en un grau d’honestedat que no han tin-
gut els partits d’esquerra, PCE, PSUC, PSOE, ICV, Podem, etc., 
que han anat abandonant bona part del seu bagatge ideològic, 
per no dir tot, republicanisme, autodeterminisme, federalis-
me, pacifisme... que són conceptes que apareixien en els pro-
gramaris d’aquests partits a l’inici de la transició i que ara han 
desaparegut, o si hi són estan buits de contingut. Hi ha qui 
argumenta, amb raó, que l’evolució dels temps obliga a una 
transformació dels programaris per adaptar-los a les noves 
necessitats. Això és cert i el problema no està aquí, sinó que 
està en el fet que els vells programes i declaracions ideològi-
ques no són substituïts per uns de nous sinó que són substi-
tuïts per declaracions que esdevenen mers productes que la 
maquinària burocratitzada del partit intenta vendre com qui 
ven qualsevol altre producte. Els partits han esdevingut ges-
tories de poder i agències de col·locació, transformant l’acció 
política en una farsa on tots, polítics i electors, són consci-
ents que el que es proposa no necessàriament s’ha de complir. 
L’exemple del Sàhara amb el PSOE n’és un cas recent. Tothom 
és conscient que els interessos són uns altres, sobretot rela-
cionats amb la continuïtat de la vida professional dels polí-
tics, i aquí hi podem afegir la corrupció, les portes giratòries, 
l’amiguisme... Tothom sap que, en cas de necessitat, el centre 
de decisió passarà a la judicatura o a les grans corporacions. 
Tot això porta a una desconfiança que té dues manifestacions, 
l’abstenció o el vot pel populisme i l’extrema dreta.  

Quan la política esdevé espectacle, mancat de tot model ide-
ològic i moral. Quan la democràcia queda reduïda a un mer 
exercici electoral, i això és responsabilitat sobretot dels partits 
d’esquerra ja que els de dreta mantenen la mateixa ideologia 
de sempre i mai han tingut moral, el ciutadà sap que, voti a 
qui voti, la seva possibilitat d’incidència és nul·la. En aquest 
moment el vot perd el seu sentit i esdevé una arma per incor-

diar, per desfogar-se, per practicar un cert nihilisme on cal 
rebentar-ho tot per, potser, tornar a construir. La millor opció 
per manifestar aquesta voluntat és votar per l’extrema dreta. 

Molts factors poden intervenir, de fet ho fan, en l’increment 
de l’extrema dreta, però un d’important és l’antipolítica, ente-
nent política com a debat i gestió ideològica que es pot dur a 
terme en les institucions o fora d’elles, practicada pels partits, 
sobretot els d’esquerra, que han esdevingut gestories incapa-
ços de vestir un projecte que substitueixi el que han abando-
nat. Projecte, encara que sigui fal·laç, que sí que ofereix la dre-
ta i l’extrema dreta, que és on van a parar molts del vots de 
treballadors, de persones humils que votaven esquerra. Només 
cal donar un cop d’ull a barris, pobles i ciutats que havien estat 
feus de l’esquerra i on ara la presència de l’extrema dreta és 
més que significativa. 

La solució no està en els polítics, hauria d’estar en el sistema. 
Hauria d’estar en un sistema que contrarestés els interessos 
personals i corporatius dels polítics i partits: llistes obertes, 
limitació de mandats, vinculació del polític a un territori petit 
(comarca)... El problema és que el sistema depèn dels polí-
tics, que no fan res per modificar-lo. Això és el que passa a 
Catalunya, on no tenim llei electoral pròpia.

L’extrema dreta sempre ha estat aquí, però ara, més que mai, 
és vista com una eina per dinamitar un sistema que ha esde-
vingut un engany, on la ideologia i la representativitat són abs-
traccions sense sentit. La responsabilitat principal està en l’es-
querra, ja que la dreta està on era. Cal comentar, per acabar, el 
paper dels mitjans de comunicació. Per molts d’ells la notícia 
està en el conflicte, en la controvèrsia, i l’extrema dreta els 
n’ofereix tanta com volen, però aquest seria un tema que dona-
ria per a un altre article. 

Josep Maria Font  
Empresari autònom. Exregidor de 
l’Ajuntament de Vic

Extrema dreta
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Quan la democràcia queda reduïda  
a un mer exercici electoral,  

el vot perd el seu sentit  
i esdevé una arma per incordiar

Per als que vam néixer abans de l’úl-
tim quart del XX, Pegasus era un 

grup de música híbrida (entre electrònica i jazz 
amb empelts d’altres sonoritats) d’aquells que en 
dèiem de culte. Però el nom del cavall alat grec, 
nascut de la sang de Medusa, que d’un cop de peu 
va fer sorgir la font Hipocrene, ha inspirat moltís-
simes altres coses, igual que les aigües de l’esmen-
tada font eren inspiradores de poesia en aquells 
temps en què l’espionatge informàtic no era ni tan 
sols un ensum de ciència-ficció. De fet, segurament 
el primer referent que els vindria al cap a la majo-
ria de gent seria el de la marca de camions, i si no 
el de la constel·lació, és clar.

Com que dubto que puguem arribar mai, que 

és el que a mi m’agradaria, a esbrinar per què van 
batejar d’aquesta manera el programa-espia, m’he 
centrat a creuar les dades nominals que componen 
aquest triangle tan inquietant: programa-espia-
Pegasus. El tercer l’acabem de veure; el segon tam-
bé el vam radiografiar ara fa un parell d’anys, en 
ocasió precisament d’una sospita d’aquesta activi-
tat il·legal que ara ha resultat ser certa, i vam con-

cloure que es tractava d’una família molt curteta, 
però carregada de significats interessants, comen-
çant per aquell espieta que ens anava tan bé per 
substituir el barbarisme xivato; finalment, pel que 
fa a programa, curiosament constatem que també 
es tracta d’una colla igual d’escassa (mitja dotze-
na de derivats) però molt menys interessant, per-

què tot són termes formals i d’ús estàndard: pro-
gramar, programació, programari, programàtic... 
El més rellevant, tal vegada, és l’accepció que es 
refereix al fet de manipular la visió i ideologia del 
ciutadà (programació cerebral), una idea que va 
estar molt en auge a tot Europa després de la sego-
na gran guerra i que, passats els primers anys d’ex-
periments barroers, es va reconduir cap a l’adoctri-
nament televisiu (no és casual que de la graella de 
continguts en diguin justament programació) amb 
l’èxit incontestable que no pot negar ningú.

El creuament no ens duu gaire enlloc, ja es veu. 
Cosa que confirmaria, si ens posem categòrics, que 
el programa d’espionatge funciona bé, atès que 
resulta força impenetrable. O ves que en realitat no 
ens espiïn també als mísers columnistes que escri-
vim sobre aquestes coses i ens manipulin els textos, 
de manera que això que esteu llegint no sigui el 
que va sortir de les meves tecles sinó la versió reto-
cada que els pegasians n’han volgut confegir. Fa de 
mal dir. Servidor, per si de cas, ho conclourà amb 
un refrany que trobo molt escaient per a l’ocasió, 
perquè no se sap mai: “Qui espia pels forats espia 
les seves maldats.”

Pegasus

RODA EL MÓN I TORNA EL MOT

Pau Vidal 

Filòleg i escriptor
@pauetvidal

Dubto que mai puguem 
arribar a esbrinar per què van 

batejar d’aquesta manera el 
programa-espia



OPINIONOU9EL Divendres, 22 d’abril de 2022 33

“No creguem en les pistoles: per a la vida s’ha 
fet l’home i no per a la mort s’ha fet.” Raimon

A Catalunya la diada de Sant Jordi, festiva a molts països, és 
essencialment cultural, omplint pobles i ciutats de llibres 
escrits o no escrits per escriptors, escrivents, escribes, copistes, 
redactors, relators, tractadistes, assagistes, guionistes, perio-
distes, lletristes, lletraferits, plagiaris i escribidors, totes, tots 
i totis embolcallats de roses de colors brillants d’aquí i d’enllà. 
Una Catalunya que en la darrera dècada s’ha vist i es veu invo-
lucrada en un procés, en una pandèmia i en una guerra, però 
on el sant, la princesa i el drac segueixen cavalcant amb més 
passat que present i amb un futur més pronosticable que incert. 
Rellegeixo els poemes i cançons que Raimon publicà l’any 1974 
amb un sublim “no” a la portada dibuixat per Tàpies; lletres 
tan conegudes com actuals i amb títols contundents: Diguem 
no, D’un temps, d’un país, Perduts, A colps, Quan jo vagi nàixer, 
Sobre la pau, Sobre la por, Societat de consum, T’adones, amic, 
etc. Cançons de poetes com Salvador Espriu i Pere Quart, dels 
clàssics Ausiàs March, Jordi de Sant Jordi (doble felicitats!) i 
Anselm Turmeda, el d’Elogi dels diners, així com estrofes del 
mateix Raimon en les quals recorda “Tots els somnis trencats, / 
tots els castells per terra. / Tot allò que hem viscut / tan endins 
s’ha enfonsat” o “D’un temps que serà el nostre, / d’un país que 
mai no hem fet, / cante les esperances / i plore la poca fe” o “De 
vegades la pau / no és més que por; / de vegades la pau / fa gust 
de mort” o “T’adones, company, / que a poc a poc ens van posant 
el futur / a l’esquena” i el clar i català “Anem dient les coses pel 
seu nom! / Si no trenquem el silenci / morirem en el silenci”.

Paraules, frases, versos que es poden aplicar als temps del 
procés, de la pandèmia i de la guerra: el procés i el retrocés, la 
pandèmia i l’endèmia, la guerra i la pau. Del procés n’he par-
lat –des d’Arenys de Munt 2009– en desenes d’articles i, mal-
auradament, alguns vaticinis arriscats que he anat fent s’han 
complert: el procés s’inventa per la rabieta convergent en sen-
tir tocat i enfonsat el seu (in)corrupte poder; el procés per la 
independència mai va estar ni és demogràficament majoritari; 
el procés va ser i segueix sent, tant pel govern espanyol com 
pel Parlament Europeu, un passar comptes i un embat judicial 
més que no pas un conflicte; la repressió de l’Estat fou astuta 
en acorralar processalment els líders, no anessin o anessin de 
farol; la ciberseguretat del procés està enxampada entre Spain 
is different i el Catalangate; el desenllaç del procés provoca una 
descarada espanyolització de Catalunya; el procés ha estat un 
fracàs antropològic pel fet de no haver sabut o volgut captar la 
solidaritat del seu propi àmbit identitari, menyspreant la força 
política que representaria la unitat amb les Illes Balears, l’Aragó 
i el País Valencià. (Parèntesi: a l’afrancesada Catalunya Nord 
hi campa la ultradreta); el procés, massa quebequès i escocès, 
tampoc desperta la solidaritat de nacions ibèriques com Euska-
di, Galícia, Castella i Andalusia. Recompondre, avui, la popu-
laritat que va tenir el procés en certes dates puntuals com els 
11-S i l’1-O és tan difícil com evident resulta el poti-poti dels 
partits polítics independentistes, també de l’ANC, el Consell 
per la República i Òmnium. La taula de diàleg, l’autodetermina-
ció i l’amnistia són més quimèriques que reals i ara sembla que 
el que toca –qui ho havia de dir– és retornar, mig segle després, 
al blindatge de la llengua catalana, permetre la regasificació 
del negoci d’Enagás-Midcat i dilapidar diners proposant uns 
Jocs Olímpics d’hivern, manipulats pel COE, amb consulta de 
canícula i on el més calent és la neu dels Pirineus; els Aragonès, 
el d’aquí i el d’allà, simulen un duel al sòl i al sol en no haver-
hi cap trofeu en disputa. (Parèntesis: en aquest context caldrà 
esperar l’any 2031 per veure si es (tras)passa de l’autonomisme 
espanyol al federalisme ibèric). De la pandèmia també n’he par-
lat referint-me al desgavell a les residències, al mercadeig de 
mascaretes, a la pressió d’una sanitat pública des de molt abans 
retallada, als toc de queda, als tests al nas, a les vacunes, als pas-
saports covid, etc.; sols –ben sols– morts i malalts han patit la 
pandèmia, la classe política telemàtica s’ha limitat a connec-
tar-se en línia i la subclasse econòmica usurera a traficar amb 
les necessitats de l’acoquinada gent. De nova normalitat res de 
res, la meselleria, amb accepcions, continua intacta als escons 
dels parlaments i dels festivals, a les estacions d’esquí i als clubs 
nàutics, als centres comercials i d’internament, als carrers i pla-
ces. No cal ser observador antropològic per copsar-ho i si no es 
copsa, adeu-siau!

I ara una guerra, una altra guerra, que no se sap ben bé si és la 
guerra dels Vladimírs, del Donbass, de l’OTAN, del Mar Negre, 
del Gas o la Guerra del Blat (ep! tornen els segadors). Mentre 
el Kremlin no es mou del Kremlin, el president ucraïnès esce-
nifica una trista obra amb la claca dels parlaments d’un món no 
pas mundial, ja que l’Índia, el Brasil, Veneçuela, Cuba, la Xina, 
Hongria, Síria, Iran, Sèrbia o Turquia s’abstenen i s’abstindran i 
altres nacions oblidades que pateixen misèries seculars no estan 
–de fet no poden estar– per romanços. La veritable tragèdia és 
la que sofreix el poble ucraïnès, que mereix respecte per part de 
tothom, potser per això insistir a aturar l’escomesa russa envi-
ant més i més armament obsolet a Ucraïna és un altre despro-
pòsit històric dels xèrifs dels Estats Units i els seus camàlics del 
Regne Unit. (Parèntesis: recordem, ahir, el camp de detenció 
de Guantánamo i, avui, el centre de retenció de Ruanda). Que 
l’Europa de l’euro es bolqui a rebre refugiats ucraïnesos és de 
lògica humanitària, una humanitat, però que no s’ha practicat 
amb la mateixa eficàcia vers els immigrants autòctons llatinoa-
mericans o de tants i tants països àrabs i africans que moren al 
Mediterrani i malviuen al continent promès; els afganesos, gita-
nos i sahrauís en són exemples recents. (Pregunta impertinent: 
distorsió racista, religiosa i cultural o oportunisme econòmic?). 
L’oracle de Kriví Rih sobreviurà a aquesta guerra d’homenots, 
però no se sap si els annals el convertiran en heroi o en brivall; 
mentrestant l’espia de Sant Petersburg, mancat d’escrúpols bèl-
lics –lletra Z–, resta impertèrrit assegut davant taules de totes 
mides atenent el convidat de torn, segur que sancions simbò-
liques com el bloqueig financer no el trasbalsaran mentre dis-
posi dels asos guanyadors (gas, petroli, aigua, cereals) i mentre 
Alemanya, Àustria i altres països democràtics centreeuropeus 
–atrapats– li paguin, no tenen alternativa, les matèries primeres 
al comptat i a preu, res d’euros, dòlars o rubles, a preu d’or i 
diamants. Ara per ara, doncs, les sancions econòmiques a Rússia 
tenen un efecte bumerang, ja que aquest estat/federació, el més 
gran en territori, pot deixar d’(ad)mirar a Occident i decidir 
aliar-se, per tot i més, amb la poderosa Xina. (Parèntesi: tan sols 
alentint-se les grues de la duana de Xangai, el comerç mundial 
–ruta de la seda– es paralitza. Amén!)

Mentrestant aquí –a Catalunya i rodalia europea– els produc-
tes bàsics s’encareixen, siguin alimentaris, combustibles, mine-
rals o industrials, i les economies de serveis (turisme, immobi-
liàries, videojocs, assegurances, logística), com les que el darrer 
mig segle han mantingut en (sobre)vida l’àrea mediterrània, 
són insostenibles i tenen els dies comptats. L’Europa colonial ja 
no és actora del món sinó espectadora i ho és des del galliner, no 
pas des de platea o tribuna; el profetitzat abrupte canvi climàtic 
serà, que no ens enganyin ni ens enganyem, un (re)canvi social; 
ho serà arreu del món, però sobretot al colonial Occident, el 
temps cíclic –no pas el lineal– s’imposa. Raimon cantava el sem-
pre inevitable “Quan creus que ja s’acaba / torna a començar”.

Francesc Ligorred  
Antropòleg

Dracs i oracles en temps de guerra

Insistir a aturar l’escomesa russa 
enviant més armament obsolet a 

Ucraïna és un despropòsit històric
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França cele-
b r a  d i u -

menge la segona volta de les 
eleccions a la presidència. 
Els resultats de la primera 
volta van situar l’extrema 
dreta del Front Nacional, 
liderada per Marine Le Pen, 
a pocs punts del candidat 
oficialista i actual president, 
Emmanuel Macron.

Com es pot frenar aquest 
increment del vot cap a l’ex-
trema dreta totalitària i anti-
democràtica que cada vega-
da agafa més força tant a 
Europa com també als Estats 
Units? S’ha comprovat que 
els cordons sanitaris no ser-
veixen per a res. El sol fet 
d’aïllar-los ja els dona pro-
tagonisme. A les eleccions 
a Castella i Lleó, el partit 
d’ultradreta Vox va obtenir 
un bon resultat electoral i ha 
fet coalició de govern amb el 
Partit Popular, aconseguint 
càrrecs importants. Aques-
ta situació pot anar en aug-
ment a tot Espanya, tant en 
comunitats autònomes com 
en ajuntaments o fins i tot al 
govern central.

Una manera per poder 
aturar-ho seria canviar la 

llei electoral. Optar per un 
sistema a dues voltes, com a 
França, on el partit guanya-
dor no ha de dependre de 
coalicions amb altres forma-
cions, com ha passat a Caste-
lla i Lleó. D’aquesta manera, 
l’electorat, a més, pot can-
viar el vot en una segona 
volta i reforçar l’opció polí-
tica que li sembli que millor 
defensa els interessos del 
país. Els resultats de la pri-
mavera del 2017 ho avalen: 
en la primera volta Le Pen va 
obtenir pocs vots menys que 
Emmanuel Macron i, en can-
vi, a la segona volta la unió 
dels partits demòcrates “per 
salvar França” van obtenir 
el 66,1% dels vots. Aquest 
sistema és millor que els 
cordons sanitaris a formaci-
ons com Vox, que no deixa 
de representar, ens agradi o 
no, una part de la societat. 
Tant costa mirar al nord, “el 
Nord enllà” que deia Salva-
dor Espriu, i no donant peu 
sempre a queixes casolanes 
i discussions bizantines que 
no ens porten enlloc.

Eleccions  
a França 

Ramon 
Vall 
Expresident 
del Consell 
d’Osona

els cordons 
sanitaris a la 
ultradreta no 

serveixen de res
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Del pensament crític a la polarització

El món és molt més complex que la nostra capaci-
tat de comprendre’l. Sempre ho ha estat, perquè les 
persones som complexes: cada individu és un món, 
amb percepcions, imaginaris, expectatives, necessi-
tats i experiències diferents. Per intentar entendre 
la complexitat tendim a simplificar-la fent ús de ca-
tegories binàries: bo-dolent, correcte-erroni, verita-
ble-fals. En aquesta línia també tendim a construir 
identitats enfrontades, una dinàmica de nosaltres i 
ells que apliquem en una infinitat de circumstàncies 
com adhesions a equips esportius rivals, a preferèn-
cies alimentàries (vegetarians i carnívors), a trets 
físics (color de la pell), a la nacionalitat, al lloc de re-
sidència, urbà-rural, o a les preferències polítiques. 
Una sortida simple on és fàcil agafar-se i sentir-se cò-
mode. Blanc o negre, sense grisos. La societat s’ha po-
laritzat de forma notable ens els últims anys i en di-
ferents dimensions (econòmiques, socials i morals). 
Històricament, quan s’han produït canvis econòmics 
profunds, la polarització política ha augmentat. Els 
partits polítics fan més difícil generar consensos en-
tre grups amb sensibilitats diferents per dur a ter-
me reformes profundes que permetin que la societat 
avanci. Es tracta d’un fenomen que s’ha incubat a poc 
a poc i que és una realitat consolidada. També, la po-
larització de la societat és una de les pedres angulars 
de l’ecosistema actual. Un element destacat que po-
dem albirar és que, als països avançats, la polarització 
a la societat presenta un grau de desacord superior 
en les dues últimes dècades, en temes com immigra-
ció, multiculturisme, integració europea, confiança 
en el Parlament o satisfacció amb el govern. Aquests 
darrers temps, l’escola ha estat situada al centre d’al-
gunes crítiques, mediatitzades i polititzades per part 
d’alguns que pretenen fracturar el que l’escola ha 
estat capaç de construir i cohesionar durant les dar-
reres dècades. L’educació és la forma més elevada de 
fer política, ja que és l’espai de formació de ciutadans 
crítics en procés de construir-se com a subjectes de 
les seves vides. Qüestionar, avaluar, raonar és enri-

quidor. Això significa que és un pensament ben fun-
dat, estructurat, i reforçat, els judicis es basen en cri-
teris, oposat a un pensament acrític, que és irracional 
i no estructurat. El pensament crític es basa en valors 
intel·lectuals (el coneixement i la intel·ligència) que 
tracten d’anar més enllà de les impressions i opinions 
particulars. Té per tant un vessant analític i un altre 
avaluador. Un concepte bàsic en una democràcia és 
el respecte de les minories, l’acceptació del món, cosa 
que condueix al pluralisme, a l’acceptació que el món 
no és només blanc i negre, sinó que és ple de mati-
sos. La crítica, autocrítica, qüestionar, analitzar… En 
definitiva, ser humà amb sentit comú i dignitat i no 
caure en el parany de tantes polítiques interessades 
que només volen manipular-nos i distreure’ns dels 
problemes reals. El primer pas per arribar a ser un 
hàbil pensador crític és desenvolupar una actitud 
que permeti l’entrada a formes de crear consens i de 
recuperar l’imprescindible relat comú que tota socie-
tat necessita per construir el seu futur. Mentre no ho 
fem, el camí cap al desastre anirà continuant.

Núria Cortinas Teixidor 
Folgueroles

Pasqua i esperança d’un món millor

Vivim en un món que progressa ràpidament en 
molts aspectes tecnològics, mentre que perdem ca-
pacitat de relacionar-nos amb la Terra que ens acull, 
deteriorant-la amb la nostra depredació. Vivim més 
persones que mai al món però sembla que la solitud 
ens ataca més que mai. Vivim en un món amb desen-
volupaments mèdics molt grans, però la proliferació 
de malalties no ha cessat sense que d’alguna manera 
es globalitzin més que mai. No hem tingut mai ins-
truments per a la pau com ara, però les guerres te-
nen més impacte perquè estem més interconnectats. 
Alguns diuen que el mal prospera al nostre planeta. 
Jesús diu a la Creu: “Pare, perdona’ls que no saben 
el que fan.” Quan es promouen guerres com la inva-

sió russa a Ucraïna, veiem els nous botxins que en 
la seva ignorància maten innocents, són ignorants 
perquè no saben el que fan, ja que es denigren en la 
seva dignitat personal en promoure la violència. La 
Pasqua ens porta una llum, perquè vegem que la his-
tòria no es regeix per forces atàviques del mal, com 
creuen equivocadament en algunes cultures: aques-
tes forces queden vençudes per Jesús. El que és im-
portant no és que l’home hagi trepitjat la Lluna sinó 
que el fill de Déu ha trepitjat la Terra i ens ha obert 
un camí cap al cel. És avui el dia de la Llum de Jesús, 
el dia que ho transforma tot en bo, perquè tot sigui 
motiu d’alegria. És una intuïció allò que ens porta 
la Pasqua: pas de la mort de la llavor enterrada que 
reneix a una vida més plena, de resurrecció. Intuïció 
que l’amor és etern, estimem per sempre. Pasqua és 
la renovació còsmica de l’amor que fa noves totes les 
coses: allò humà, subjecte al dolor i la mort, es con-
verteix en diví. La imatge del cuc que es transforma 
en papallona després de tancar-se al seu sepulcre 
ens mostra aquest enigma de la mort que és pas a 
una mica millor. Doncs Pasqua significa ‘pas’: pas pel 
mar Roig i en aquest baptisme adquirir la llibertat; 
pas de la mort a la vida; pas del materialisme a una 
vida més espiritual i més plena. I en aquest procés de 
transformació, com em deia un amic, podem passar 
de la resignació a l’acció, de la indiferència a la soli-
daritat, de la queixa a la recerca de solucions, de la 
desconfiança a l’abraçada sincera, de les pors per un 
futur incert al coratge per crear el futur amb l’amor, 
de la sensació de fracàs a l’esperança de tornar a co-
mençar amb alè renovat, de voler lluir a il·luminar 
els altres... És el dia que es fan noves totes les co-
ses. El cercle de l’odi queda substituït pel cercle de 
l’amor; que arriba com una onada que es propaga a 
tots els llocs del cosmos en tots els seus temps. És 
la tornada al paradís original, a l’autèntica comunió 
amb tothom i amb tot. És llum de nova aurora. Això 
és el que celebrem aquests dies de Pasqua.

Llucià Pou Sabaté 
Granada

Abans que comenceu a llegir 
aquest article, vull explicar que va 
de natura, de cossos, de sexes, sen-
se menysprear en cap moment la 

intel·ligència, els sentiments i l’educació social. Va 
de la part animal que tots nosaltres tenim.

Parteixo del fet que la naturalesa és molt sàvia 
i que nosaltres pertanyem al grup dels mamífers. 
Per tant, el nostre cos des que naixem va evoluci-
onant per complir amb tot allò que mana la natura 
i que també compleixen els altres éssers que com 
nosaltres estem al mateix grup.

A la infantesa el cos creix, es desenvolupen habili-
tats bàsiques, caminar, córrer, saltar, ens fem alts o 
ens quedem baixos, prims o més grassonets, però no 
es pot comparar amb els canvis que s’experimenten 
a la pubertat. 

En aquesta etapa, de manera natural canvien les 
formes i tots i totes comencem a adonar-nos que 
ens atrauen físicament les altres persones, siguin 
del sexe contrari o del mateix sexe, i el nostre cos 
fa de les seves i apareixen les hormones, testoste-
rona, androsterona, estrògens, progestàgens... que 
ajuden a sentir-se diferents, generant també com-
portaments inèdits fins aquell moment. Tot plegat 
determinat per la natura i encaminat al fet que el 
nostre cos pugui, si es vol, complir amb allò que es 
diu la reproducció.

Paral·lelament, sentim la necessitat d’agradar-nos 
i agradar, ens mirem més al mirall, ens repassem i 
revisem, ens posem la roba que més ens afavoreix, 
ens perfumem i pentinem, tot plegat té l’objectiu 

d’atreure i de ser atractius.
De més gran aquells o aquelles que volen seran 

pares o mares, compliran amb la reproducció, o no, 
tot depèn de l’interès de cadascú, però el nostre cos 
durant més o menys unes tres dècades està prepa-
rat. Durant aquests anys continuem sortint al car-
rer i ens seguim vestint per agradar-nos i agradar, 
ens mirem al mirall i saben quan fem goig, sabem 
què ens queda millor i ens fa ser més seductors.

El temps ha anat passant i aquelles hormones 
que t’havien trastocat la vida van disminuint fins 
arribar a un moment que la seva presència és tes-
timonial. Així i tot, depenent de la persona ens 

Montserrat Núñez  

La invisibilitat

El temps passa i aquelles 
hormones que t’havien trastocat 

la vida van disminuint,  
però seguim mirant-nos al 

mirall i vestint aquella roba 
que ens fa atractius 

continuem mirant al mirall i vestint aquella roba 
que sabem que ens fa atractius. Amb més o menys 
mesura tots hem funcionat igual.

Però al cap d’uns anys, i penso que no soc l’única 
(i ara he de parlar en primera persona), totes tard o 
aviat (més tard que aviat en els temps que corren), 
un bon dia t’adones que t’has tornat invisible.

És la nostra psique que ens juga la mala passada? 
És que ens coneixem poc com a animals que som i no 
ens adonem que les hormones ja no emeten aquells 
estímuls que fins ara havien aconseguit fernos sen-
tir que tenim una atracció? No tinc clar si és psíquic 
o físic, perquè jo no me’n vaig pas adonar.

Recordo perfectament el moment, no el dia, 
aquest tant és, però sí el moment de la meva invi-
sibilitat. 

Em vaig preparar per sortir, era l’estiu, estava 
morena, els cabells al meu aire, una ratlla als ulls i 
els llavis una mica pintats, el vestit, aquell que sabia 
que m’afavoria, em sentia bé amb mi mateixa, em 
vaig mirar al mirall i el que vaig veure em va agra-
dar, tot estava com havia d’estar, i per tant, cap al 
carrer s’ha dit.

Mentre caminava tot d’una em vaig adonar que 
cap persona del sexe masculí em mirava (parlo per 
mi, per això faig referència al sexe masculí). Quan 
ho vaig notar va ser molt xocant, què passava? Com 
era? Què havia canviat? El fet es va repetir i durant 
uns dies vaig estar amatent a aquest canvi, i em 
vaig reafirmar en la meva constatació. Cap mascle 
em mirava, passava pel seu costat i era invisible, no 
em veien.

El procés mental d’aquest canvi no va ser ràpid, 
però un cop paït el tema i passat el xoc, vaig comen-
çar a notar que experimentava una nova etapa, una 
nova sensació, i com que de tot es pot treure una 
part positiva, ara m’ho passo d’allò més bé. Quan en 
veig un que m’agrada, a diferència d’abans, ara soc 
jo qui se’l mira, possiblement amb un xic d’atrevi-
ment. Ho faig sense dissimular, senzillament per-
què la meva invisibilitat m’ho permet.

Bústia



NOU9EL PUBLICITAT

: Trieu un màxim de 3 candidats i marqueu-los amb una 
creu. Ompliu la butlleta amb les vostres dades i envieu la pàgina 
sencera a: plaça de la Catedral, 2, de Vic, indicant la referència 
Osonenc 2021. El candidat que rebi més vots serà l’osonenc del 2021. 
Podeu participar tants cops com vulgueu.
També podeu votar a través d’EL9NOU.CAT.
Una vegada estigueu registrats, només es podrà
votar un cop per persona.

: Les votacions es tancaran
el 9 de maig de 2022.

Nom i cognoms.................................................................................................

Adreça ..................................................................................................................

 Telèfons  .............................................................................................................. 

Població ...............................................................................................................

Subscriptor   SÍ              NO Col·laboren:

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

Targeta CLUB CAPRABO amb 50€
per poder consumir sense data de 
caducitat
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Imma 
Puigcorbé, 
veterinària

“Cuinar no és seguir pas a pas una recepta amb dese-
nes d’ingredients que acabaràs guardant a un armari 
i que els tornaràs a trobar el dia que facis endreça (i 
estaran caducats). Maria Nicolau ens ensenya una 

cuina divertida, d’aprofitament, amb receptes sen-
zilles on podem utilitzar el que tinguem a la nevera. 
Perquè cuinar no ha de ser avorrit, ha d’obrir les 
nostres ments i ser un acte reivindicatiu!”

‘Cuina! O 
barbàrie’, de
Maria Nicolau 
Editorial Ara llibres

El llibrE rEcomanat pEr: 

Carrosseries Ayats està recuperant 
de mica en mica l’activitat a la plan-
ta de Tona, que havia quedat atura-
da des de l’inici de la pandèmia. No 

serà per fer-hi autocars de dos pisos 
(que es continuen produint només 
a Arbúcies) sinó per posar en marxa 
noves línies de negoci. La més impor-

tant és la remodelació d’interiors de 
trens, després de guanyar el concurs 
per adequar 88 vagons de Ferrocar-
rils de la Generalitat.

Tona/Arbúcies

Isaac Moreno

Carrosseries Ayats, una 
empresa familiar amb seu a 
Arbúcies i vinculada a Osona 
amb una planta de 10.000 
metres quadrats a Tona, ha 
optat per sortir dels mesos 
més durs de la pandèmia 
diversificant el negoci. 
L’empresa estava dedicada 
pràcticament en exclusiva a 
la fabricació d’autocars de 
dos pisos que han distribuït 
per tot el món. Seu és, de 
fet, l’autocar elèctric de dos 
pisos amb més autonomia 
del mercat. Ara bé, l’aturada 
del turisme i la mobilitat 
durant la primera onada de 
la pandèmia de la covid-19, 
l’any 2020, va provocar una 
aturada en sec de la produc-
ció i una caiguda de la fac-
turació del 75% (d’una xifra 
de negoci de 16,7 milions es 
va passar a una de 4,5). Ales-
hores va ser quan l’empresa 
familiar dirigida per Carme 
Vilà va començar a explorar 
la diversificació d’un negoci 
i dos anys després ja hi ha 
resultats: la fabricació d’au-
tocars es manté a Arbúcies, 
mentre que la planta de Tona 
s’està reconvertint per fer-hi 
la remodelació dels trens de 
Ferrocarrils de la Generalitat 
(FGC), d’una banda, i fabri-
car pales de pàdel, de l’altra. 
En el primer cas, després 
d’aliar-se amb l’enginyeria 
Colway Ferroviaria i guanyar 
un concurs públic i en el 
segon, després de comprar 
la firma Karbon Design, que 
fins ara estava ubicada a 
Sant Fruitós de Bages però ja 
s’ha traslladat la producció a 
Tona.  

“El concurs de FGC el gua-
nyem per tenir la nau a Tona. 
La ubicació al costat de la 
C-17 ens va donar bastants 
punts”, explica Júlia Pagès 

Vilà, directora financera i 
controlling de Carrosseries 
Ayats. El projecte està valo-
rat en 10 milions d’euros i 
preveu la creació de 45 llocs 
de treball, entre Ayats i 
Colway. Carrosseries Ayats 
podrà traslladar d’aquesta 
manera als trens l’expertesa 
acumulada amb els autocars. 
“Els mons dels autocars i els 
trens, pels interiors, tenen 
similituds”, diu Pagès, que 
afegeix que l’aliança amb 
Colway Ferroviaria ha estat 
clau perquè el projecte arribi 
a bon port, ja que desenvolu-
par la part d’enginyeria hau-
ria requerit de més temps.

Actualment, s’està adap-
tant la nau per poder-la 
dedicar a la nova activitat i al 
setembre s’espera que arribi 
el primer tren. “Hem d’actu-
ar en 88 vagons i tenim feina 

Carrosseries Ayats reconverteix 
la planta de Tona i la destinarà a 
remodelar els interiors dels trens
L’empresa, amb seu a Arbúcies, també fabrica a Osona les pales de pàdel Karbon Design

fins al 2025”, explica Pagès, 
que veu en la remodelació 
d’interiors de vagons una 
bona línia de negoci, més 
enllà del contracte amb FGC. 
“Cada 15 anys s’ha de fer una 
remodelació dels interiors i 
aquest és un nou nínxol de 
mercat que fins ara està poc 
explotat”, afegeix. 

De fet, aquesta serà una 
de les formes de recuperar 
l’activitat a Tona. Aquesta 
planta no havia tornat a 
obrir després de l’aturada 
de la primera onada de la 
pandèmia. El primer ERTO 
que va presentar l’empresa 
per força major el març de 
2020 va derivar quatre mesos 
més tard en un segon expedi-
ent per causes productives. 

Aquest es va renovar al cap 
d’un any i continua vigent 
fins al proper mes de juny. 
Tot i tenir-lo aprovat “ja 
pràcticament no es fa servir”, 
explica Pagès. La plantilla 
de 140 treballadors s’ha anat 
reincorporant gradualment i 
la planta d’Arbúcies està ple-
nament activa.

La planta de Tona, de 
10.000 metres quadrats, es 
dedicarà a tres usos. 5.000 
metres quadrats són els que 
es destinaran a la nova línia 
de remodelació d’interiors 
de combois ferroviaris. De la 
meitat restant, 3.000 metres 
quadrats els ocupa Karbon 
Design, la fàbrica de pales de 
pàdel que l’empresa selvata-
na ha adquirit en els darrers 
mesos en conèixer la volun-
tat de l’antic titular de voler-
la vendre (vegeu informació 
adjunta). 

I els 2.000 metres quadrats 
restants de les instal·lacions 
que Ayats té a Tona es dedi-
caran al retrofeed. És a dir: 
autocars amb motor dièsel 
que havia fabricat la com-
panyia i que encara estan 
dins el període de vida útil 
es convertiran en autobusos 
elèctrics. Per aquest projecte 
faran falta uns 30 treballa-
dors més.

“El concurs de 
FGC el guanyem 
per tenir la nau 
a Tona. Això ens 
ha donat punts”

Pales de pàdel           
de gamma alta

Tona En plena estratègia de diver-
sificació de Carrosseries Ayats va 
sortir l’oportunitat d’adquirir Kar-
bon Design, una fàbrica de pales 
de pàdel nascuda a Sant Fruitós 
de Bages. La compra ha suposat el 
trasllat de l’activitat a una part de 
les naus de Tona. Elaboren manual-
ment pales de totes les gammes per 
a les principals marques del sector, 
però el que els diferencia d’altres 
fabricants, sobretot asiàtics, són les 
d’alta gamma. Segons Júlia Pagès, 
calculen produir 24.000 unitats 
anuals, el doble del que es feia 
fins ara al Bages. És un sector en 
constant creixement, segons Pagès, 
que veu com ara creix la demanda 
de pales als països escandinaus, on 
aquest esport està guanyant adep-
tes. Aquesta activitat ocupa una 
trentena de persones. El 2019 va 
facturar 560.000 euros. Ara preve-
uen arribar als 2,5 milions aquest 
any i créixer un 40% més el 2023.
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117 anys d’història i dues nissagues
Arbúcies Carrosseries Ayats va ser fundada a Arbúcies l’any 
1905 per Juan Ayats. Aquesta nissaga, però, acaba el 1975 
quan Joan Vilà, fins llavors treballador, es fa càrrec de l’em-
presa. Les seves filles, Carme i Rita Vilà, estan ara al capdavant 
d’una companyia que ja compta amb una tercera generació a la 
direcció, els fills de Carme Vilà: Júlia, Robert i Eduard Pagès. 
L’any 2000 obren la planta de Tona, una ubicació “estratègica”.
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Anna 
Campasol, 
gerent Cambra 
d’Osona

Anna Campasol, gerent de la Cambra d’Osona, re-
comana aquest assaig de l’enginyer forestal Peter 
Wohlleben sobre la vida als boscos: “El llibre 
ofereix una mirada a la vida oculta dels arbres 

que ens fa descobrir que els arbres es comuni-
quen, cuiden amb amor els fills, tenen memòria, 
s’intercanvien missatges, senten… Una mirada 
sorprenent a un univers ple de misteris.”

‘La vida secreta 
dels arbres’, de
Peter Wohlleben 
Editorial Cossetània

El llibrE rEcomanat pEr: 

per a joves de 15 a 18 anys

Places limitades

Ferrer amplia les línies de negoci 
després d’un acord amb Sampera
L’empresa vigatana de peix fresc i congelat distribuirà ara també a l’alta restauració de Barcelona

Imatge de l’estand que Ferrer i Sampera tindran a Seafood Expo

Vic

I.M.

A les portes de la fira Seafo-
od Expo, una de les grans 
mostres internacionals del 
sector dels productes del 
mar i que es fa per primer 
cop a Barcelona, l’empresa 
vigatana Frigorífics Ferrer ha 
anunciat un acord amb l’em-
presa barcelonina Sampera, 
experta en peix i marisc, que 
compra diàriament a 30 llot-
ges del Mediterrani i serveix 
a diari als principals establi-
ments de restauració. L’acord 
permetrà a Ferrer obrir 
noves línies de negoci que ja 
es presentaran a l’estand de 
95 metres quadrats que tin-
dran a Seafood Expo.

En concret presentaran 
alguns articles de la innova-

dora gamma de productes 
refrigerats del mar de quarta 

i cinquena gamma tant per 
a hostaleria com de venda al 
detall i que va des del peix 
elaborat a punt per menjar, 
com pot ser el salmó marinat 
en diverses formes, fins als 
productes a punt per cuinar, 
com poden ser el fumet de 
peix 100% natural, gambes a 
l’allet, hamburgueses de peix 
elaborades artesanalment o 
la innovadora xistorra de sal-
mó. També presenten recep-
tes que s’enllesteixen pocs 
minuts al microones com 
poden ser l’orada Donosti, el 
lluç a la meunière o el baca-
llà al pil-pil. A la fira, Ferrer 
també hi presentarà la nova 
gamma en envasos skin pack 
reciclables, així com els arti-
cles que importa, transforma 

i distribueix directament per 
a l’hostaleria amb el segell de 
pesca sostenible MSC/ASC.

Ferrer i Sampera fa anys 
que tracen línies paral·leles 
en l’elaboració i distribució 
de peix i marisc. És més, fins 
i tot les respectives naus 
són veïnes, paret per paret, 
a Mercabarna. El nou acord 
permetrà a Ferrer distribuir 
als restaurants de gamma 
alta de Barcelona, mentre 
que Sampera mantindrà la 
parada de peix fresc de Mer-
cabarna.

L’acord “servirà per unir 
esforços, coneixement i 
potencial de distribució 
i vendes, ja que ambdues 
empreses seguiran estreta-
ment lligades per continuar 
aportant el millor de cadas-
cuna d’elles en els dos canals 
de distribució, i per intentar 
liderar la tendència clara de 
mercat per productes cada 
vegada més acabats, pràctics 
i fàcils de cuinar, sense per-
dre qualitat”, segons expli-
quen des de l’empresa viga-
tana en un comunicat emès 
aquest dimecres.
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Vic

EL 9 NOU

El BBVA, amb la col·laboració 
d’El Celler de Can Roca, ha 
obert la convocatòria de la 
tercera edició dels Premis 
als Millors Productors Sos-
tenibles. Hi poden participar 
empreses i autònoms dels 
sectors agrícola, ramader i 
productors d’aliments amb 
certificat ecològic de tot l’Es-
tat espanyol. Els deu guanya-
dors formaran part d’una de 
les receptes que els germans 
Roca elaboren mensualment 
dins el projecte Gastronomia 

sostenible del BBVA. El perí-
ode d’inscripció s’ha obert 
aquest dimecres i acabarà el 
31 de maig. Els guanyadors 
es donaran a conèixer durant 
el mes de juliol.

El jurat –on a més de 
representants del banc i el 
restaurant gironí n’hi haurà 
un de la consultora indepen-
dent Ecodes– ha de valorar 
l’aplicació en els models de 
producció de criteris asso-
ciats a la protecció del medi 
ambient, com el càlcul de 
la petjada de carboni que 
genera la seva activitat i les 
mesures adoptades per redu-

ir-lo o compensar-lo. També 
es valorarà la implantació 
d’iniciatives d’eficiència 
energètica i hídrica, així com 
l’aposta per la mobilitat sos-
tenible o la gestió de residus. 
També es tindrà en compte 
la incorporació de criteris 
socials com ara la igualtat, 
la inclusió o la pertinença a 
entitats sense ànim de lucre. 
Segons Albert Cano, director 
de Pimes de BBVA, “volem 
refermar el nostre suport al 
teixit productiu d’un sector 
que juga un paper molt relle-
vant en el desenvolupament 
socioeconòmic d’Espanya”.

Tercera edició dels premis a la 
producció sostenible del BBVA

Vic acollirà, el 19 de maig, 
el segon congrés sobre 
producció agrària ecològica

Vic

EL 9 NOU

Vic acollirà el proper 19 de 
maig el segon Congrés Català 
de Producció Agroalimentà-
ria Ecològica de Catalunya. 
En aquest congrés culminarà 
el procés participatiu que el 
Departament d’Acció Climà-
tica, Alimentació i Agenda 
Rural està duent a terme entre 
ciutadania i empreses i enti-
tats del sector de cara a elabo-
rar el Pla d’Acció per al desen-
volupament de la producció 
ecològica 2023-2027. Aquest 

dijous, el secretari d’Alimen-
tació, Carmel Mòdol, i el pre-
sident del Consell Català de 
Producció Agrària Ecològica 
(CCPAE), David Torrelles, van 
presentar l’informe del 2021. 
Durant l’any passat la superfí-
cie de cultius ecològics va créi-
xer un 12,28%; la ramaderia, 
un 7,37%, i l’agroindústria, un 
10,91%. L’any abans, el 2020, 
el sector ecològic havia cres-
cut a Catalunya un 22,45% i 
va arribar als 1.000 milions de 
facturació. La superfície eco-
lògica de Catalunya represen-
ta el 10,5% de la de tot l’Estat.

Llotja de Bellpuig (18-4-22)

CONILL: 2,32 (=)
POLLASTRE VIU: 1,52 (=) – 1,39 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 2,89 (=) – 2,40 (=) 
OUS: xl: 1,80 - l: 1,66 - m: 1,56 - s: 1,30 (=)
GALLINA LLEUGERA: 0,06-0,08 (=) 
GALLINA SEMIPESADA: 0,35 / 0,36 / 0,37 (=)
GALLINA PESADA: 0,45 (=)
GALL VIU: 0,03 (=)
ESTRUÇ: s.c.

Llotja de Vic (14-4-22) 

PORC: 2,040 / 2,052 (=)
GARRINS RAÇA: recollida: 22 / 24 (=)
PARTIDA GRAN: 72,50 / 74 (=)
ANOLLS (des de 351 kg): 5,24 / 5,08 / 4,86 / 4,57 (=)
VEDELLS (fins a 350 kg): 5,29 / 5,09 / 4,91 / 4,69 (=)
FRISONS (+ de 211 kg): 4,95 / 4,87 / 3,61 (=)

FRISONS (fins a 210 kg): 4,70 / 4,60 / 3,10 (=)
VEDELLA (261/300 kg): 5,03/4,89/4,74/4,37/3,71 (=)
VEDELLA (221/260 kg): 5,09/4,93/ 4,78/ 4,46/ 3,70 (=)
VEDELLA (180/220 kg): 5,14/4,94/4,79/4,49/3,72 (=)
VACA: 4,10 / 3,90/ 3,70 / 3,25 / 2,70/ 2,50 (=)
FRISÓ: 60 / 110 (=) 
ENCREUAT: 120 / 235 (=)
TÒFONA NEGRA (€/quilo): s.c.

Mercolleida (13-4-22)

PORC VIU selecte: 1,542 (=) 
LLETÓ 20 kg: 53 (=) 
XAI (23 a 25 kg): 3,60 (=)  
XAI (25 a 28 kg): 3,45 (=)  
OVELLA DE VIDA: 75/u (=)  
BLAT PINSO: 390 (+8)
BLAT PA: 410 (+30) 
MORESC: 368 (-4)

ORDI LLEIDA: 377 (+4)   
COLZA: 750 (-30)

Llotja de Barcelona (19-4-22)

GARROFA: 240/t (+10)
GARROFA FARINA: 230/t (+10)
SOJA PAÍS: 577/t (+2)
MORESC UE: 378/t (+2)
BLAT: 397/t (+7)
ORDI PAÍS: 385/t (=) 
FARINA DE PEIX: 1.330/t (=)
GIRA-SOL: 370 (–8)
MILL: 470/t (=)
COLZA: 490/t (=)
SORGO: 392 (+2)

Grans del Lluçanès (18-4-22)

GRA DE COLZA EURONEXT:  855’75 (+13)

El fabricant d’onades
El vigatà Miquel Lázaro, enginyer sènior en una empresa de Califòrnia, està treballant en 

el projecte d’una gran piscina d’onades per a surfistes en un ‘resort’ de luxe del Brasil

Vic

I.M.

Instal·lat a San Diego (Cali-
fòrnia) des de fa set anys, el 
vigatà Miquel Lázaro conti-
nua treballant a American 
Wave Machines, l’empresa 
on va fer les pràctiques un 
cop graduat en Enginyeria 
Mecànica a Catalunya i mar-
xar a conèixer món. Supera-
des les pràctiques, va obtenir 
el visat de treball i des d’allà 
dissenya piscines d’onades 
per a surfistes. Amb la seva 
signatura n’hi ha a Texas, 
Nova York i el Japó i ara 
estan enllestint el seu pro-
jecte de més envergadura al 
Brasil. 

“Ens ha contractat una 
empresa que està fent un 
resort de luxe i es tracta de 
fer una piscina amb un dis-
seny molt especial”, explica 
Lázaro, enginyer sènior en 
aquesta companyia d’una 

quinzena de treballadors. La 
piscina d’onades, amb entre 
200 i 300 metres de longitud, 
és només un dels atractius 
del resort Boa Vista Village, 
que comptarà també amb 
pistes de tennis, un centre 
d’hípica, teatre i cinema, 
entre molts d’altres serveis. 
La piscina ha d’atraure tant 
esportistes professionals 
d’alt nivell com els practi-
cants més atrevits. 

No és la primera vegada 

que Lázaro treballa al servei 
d’esportistes d’alt nivell. El 
projecte que van desenvolu-
par al Japó, el Surf Stadium 
PerfectSwell de Shizuoka, al 
sud-oest de Tòquio, va ser-
vir de preparació als equips 
olímpics del Japó i els Estats 
Units abans dels Jocs de 
Tòquio, on el surf debutava 
com a disciplina olímpica. Al 
podi femení hi van pujar tres 
surfistes d’aquestes selecci-
ons, que havien entrenat a la 

piscina de Shizuoka, com és 
el cas de la hawaiana Carissa 
Moore que es va penjar la 
medalla d’or. 

En les properes setmanes, 
Lázaro es desplaçarà a la 
piscina del Brasil, a 100 qui-
lòmetres de Sao Paulo. Allà, 
com a director del projecte, 
en farà la supervisió i el 
posarà en marxa. Una de les 
seves tasques és dissenyar les 
onades. Ho fa a través d’un 
software propi. “Hi ha com-

petència però no té la nostra 
tecnologia. Tenim moltes 
patents”, explica Lázaro. 
El software acciona les 40 
càmeres de propulsió amb 
què s’ha equipat aquesta pis-
cina (als projectes anteriors 
de Nova York i el Japó n’hi 
ha 24) que permeten fer les 
diferents tipologies d’onades 

a partir de tres grans seg-
ments: alt nivell, tub i petita 
secció “per fer aeris”. A par-
tir d’aquí es dissenya l’ampli 
ventall d’onades (fins a 70 en 
el cas de la piscina del Japó) 
per fer les delícies dels sur-
fistes més experimentats. 

El surf olímpic encara es 
practica al mar però ja s’han 
fet altres competicions en 
piscines, un sector amb pro-
jecció de futur on aquest 
Miquel Lázaro i l’empresa on 
treballa són tot un referent 
mundial.
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Miquel Lázaro durant les obres de la piscina del Brasil. A la dreta, una imatge virtual del projecte

“Tenim 
competència, 

però no disposen 
de la nostra 
tecnologia” 
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El pianista Pau Vendrell 
i la violinista Erola 
Masqué, en concert a Vic
Vic L’Associació Moments Musicals 
va reprendre dissabte el seu cicle de 
concerts de petit format per donar 
projecció a joves músics amb una 
actuació d’Erola Masqué (violí) i Pau 
Vendrell (piano). Els dos joves oso-
nencs estudien el grau superior dels 
respectius instruments a la Guildhall 
School of Music and Drama de Lon-
dres. Van interpretar, amb notable 
maduresa, un repertori eminentment 
romàntic, amb peces de Felix i Fanny 
Mendelssohn, i de Clara i Robert 
Schumann. L’espai de concerts de Pia-
nomet, a Vic, es va omplir a vessar.
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Anton 
Granero
Dissenyador

“Aquest llibre no és una novel·la, ni un llibre de 
poesia. És una petita joia que inclou història, par-
ticipació i relat. És un llibre que explica l’exposició 
“Goula. Projecte d’art, joc i memòria”, que es va fer 

al Museu de l’Art de la Pell, que partia de les jogui-
nes de fusta fabricades per l’empresa Goula a Vic, 
i va ser elaborat amb múltiples complicitats i unes 
magnífiques fotografies, per assaborir amb calma.”

‘Goula’, de 
Montsita Rierola  
i Jordi Lafon
ACVic

El llibrE rEcomanat pEr: 

La ‘Terra baixa’ de 
TV3 omplirà dues 
vegades L’Atlàntida

Vic L’Atlàntida s’omplirà 
dues vegades aquest diumen-
ge en les representacions del 
clàssic Terra baixa d’Àngel 
Guimerà que va sorgir del 
programa del càsting d’El llop 
a TV3. Sota la direcció d’Àn-
gel Llàcer, el muntatge va 
començar una gira per dife-
rents teatres de Catalunya 
quan va acabar el programa. 
Les entrades per a les dues 
sessions estan exhaurides 
des de fa setmanes. 

El Grup de Teatre de 
Sant Hipòlit estrena 
‘El crèdit’ dissabte

Sant Hipòlit de Voltregà 

Els actors Rai Sánchez i Joan 
Salarich són els protagonis-
tes d’El crèdit, la coneguda 
obra del dramaturg Jordi 
Galceran que s’estrena 
aquest dissabte al Teatre 
Municipal (2/4 de 10 vespre) 
sota la direcció de Gabriel 
Salvans. Es tornarà a repre-
sentar diumenge a les 6 de 
la tarda i també el proper 
dissabte. 

David Viñolas, amb 
el nou disc ‘5et’, a 
l’espai ETC de Vic

Vic El baterista David Viño-
las portarà aquest divendres 
(10 vespre) a l’espai ETC de 
Vic el concert del seu darrer 
disc 5et, estrenat el passat 
mes de gener a Centelles. Pol 
Omedes (trompeta), Miguel 
Fernández (saxo), Joan Mon-
né (piano) i David Mengual 
(contrabaix) l’acompanyen 
en aquest projecte basat 
majoritàriament en composi-
cions pròpies, però també en 
alguns estàndards. 

Un ‘Maestríssimo’ de 
música i humor, al 
Teatre Cirvianum

Torelló Després de l’èxit de 
Pagagnini, amb el violinista 
Ara Malikian de convidat 
especial, la companyia Pro-
ducciones Yllaana torna a 
barrejar humor i música. Ho 
fa amb Maestríssimo (Pagag-
nini 2), que aquest diumenge 
a les 6 de la tarda es podrà 
veure al Teatre Cirvianum de 
Torelló. En aquest cas, amb 
un músic secundari però de 
talent que vol aconseguir un 
títol, el de maestrissimo. 

El Festival de Jazz de Vic torna a 
la data habitual en la 24a edició

Tindrà lloc entre el 5 i el 15 de maig, amb una quinzena de propostes entorn de la Jazz Cava
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Jordi Casadesús i Bet Piella, amb el cartell del 24è Festival de Jazz de Vic, dimarts a la Jazz Cava

Vic

Jordi Vilarrodà

Després d’una edició heroica 
l’octubre de 2020 superant 
totes les limitacions de la 
pandèmia, i una altra ja més 
normalitzada però encara 
fora de dates, l’octubre de 
2021, el Festival de Jazz de 
Vic torna al mes de maig en 
les dates habituals. Entre 
els dies 5 i 15 de maig, es 
reparteix la quinzena de pro-
postes de la 24a edició, que 
es va presentar dimarts a la 
Jazz Cava. Tampoc hi haurà 
limitació d’aforament en un 
dels espais que més compli-
cat ho va tenir per reprendre 
l’activitat a causa de la seva 
reduïda dimensió. A fora hi 
haurà l’escenari més gran, el 
Momentos Alhambra, amb 
el nom del patrocinador que 
en el moment més complicat 
va mantenir el suport al fes-
tival. 

El concert d’obertura, el 
Pianíssim, serà a càrrec de la 
pianista Jordina Millà, que 
improvisarà a partir de l’es-
quema del seu disc Epheme-
ral Traces. Un dels projectes 
destacats d’aquesta edició 
serà la coproducció d’un disc 
amb el segell Underpool, que 
es gravarà a la Jazz Cava el 
dia 7 de maig. “Portem un 
pas més enllà la col·laboració 
amb Underpool”, explica 
Jordi Casadesús, el director 
artístic del festival. Ja no és 
només un concert programat 

conjuntament amb el segell 
sinó que d’aquí en sortirà un 
vinil amb la música del trio 
del bateria Oriol Roca amb la 
cantant belga Lynn Casiers. 
L’apartat internacional tin-
drà com a figura destacada 
el quartet Koma Saxo, “que 
encaixa molt en la nostra 
línia editorial”. Jazz nòrdic 
d’avantguarda amb un quar-
tet radicat a Berlín que lidera 
el contrabaixista suec Petter 
Eldh i del qual forma part del 
saxo Jonas Kullhammar, que 
ja havia estat al festival amb 
el seu propi projecte. També 
passarà per Vic la baterista 

coreana resident als Països 
Baixos Sun-Mi Hong, al cap-
davant d’una formació de 
quintet.

Entre els concerts més 
osonencs pren relleu el que 
farà el dia de la cloenda la 
Big Band de l’EMVic, que té 
la intenció de treballar “per 
recuperar una big band de 
la Cava”, i el de Nucli Trio, 
que en la seva línia de tre-
ballar amb músics convidats 
ho farà amb el trompetista 
David Pastor. Els contrabai-
xistes Jordi Mestres i Manel 
Fortià, al capdavant dels seus 
respectius trios, passaran 

pels dos escenaris del festi-
val. I també ho farà la saxo-
fonista Cristina Miguel, amb 
el Ramé Project Octet, en un 
concert que servirà per pre-
sentar la marca Els Millors 
Festivals. Amb aquest nom 
s’han agrupat festivals de 
jazz sense ànim de lucre que 
es volen fer visibles amb 
la residència d’un músic. A 
més de Vic, en formen part 
els de Banyoles, Igualada i la 
Garriga. Cristina Miguel és 
l’artista resident, que anirà 
passant per tots els festivals, 
presentant un projecte dife-
rent en cada un d’ells. 



CULTURANOU9EL Divendres, 22 d’abril de 202240

L’edifici del Club de la plaça Vella 
de Torelló es convertirà en un cen-
tre cultural en què a la biblioteca 
s’hi sumaran les escoles de músi-

ca i arts plàstiques. És el projecte 
més gran del mandat i costarà 3,8 
milions. Les obres començaran a 
la tardor i han d’estar el 2024.

D’hospici medieval 
a centre cultural

Torelló inverteix 3,8 milions al Club de la plaça Vella per encabir-hi, 
a banda de la biblioteca, les escoles de música i arts plàstiques

Torelló

Guillem Rico

Pols i silenci. I la sensació que 
un dia s’hi va aturar el temps, 
com ho va fer la màquina 
de cinema Ossa de 1960 que 
encara s’hi conserva. És el que 
es percep en entrar a l’edifici 
del Club de la plaça Vella de 
Torelló, un espai de 2.100 
metres quadrats dels quals la 
major part està en desús des 
de fa dècades, ja que només 
hi funciona la Biblioteca Dos 
Rius, que ocupa tota la planta 
baixa i una petita part del 
primer pis des de l’any 2000 i 
que serà un dels espais princi-
pals del futur Centre Cultural 
del Club, que suposarà una 
inversió de 4 milions d’euros 
per ubicar-hi també l’Escola 
de Música i l’Escola d’Arts 
Plàstiques.

Quan s’hi va obrir la biblio-
teca encara hi havia activitat 
a la resta de l’edifici, un tragí 
de persones, sobretot infants 
i joves, que es va anar esvaint 
amb el pas del temps i de la 
qual en pujar les escales, a mà 
esquerra de la façana princi-
pal, que és el que es conserva 
d’aquell edifici d’arquitectura 
de tradició medieval, amb 
reformes d’època barroca –hi 
ha llindes de 1715 i 1734–, 
encara en queden restes. Fins 
al 2007 a la primera planta de 
la banda que dona a la plaça 
Vella hi havia els caus de 
l’Agrupament Escolta i Guia 
Comte Jofre i Verge de Roca-
prevera, que es va traslladar 
a l’antiga Súper T. En entrar, 
les parets continuen igual. 
Pintades de colors, marques 
de mans, les peces d’un puzle, 
una estelada, sanefes i qual-
sevol cosa que se’ls va acudir 
per fer-se l’espai seu. I en una 
sala, els noms escrits amb 
guix dels nens i nenes que 
es van acomiadar d’aquelles 
dependències que havien 
quedat desfasades. 

Creuant els caus s’arriba 
a l’antic auditori, una sala 
de grans dimensions i sostre 
alt que va ser seu del Tennis 
Taula Torelló fins al 2007, 
quan es va traslladar també a 
la Súper T. Una taula empol-
sinada, prop d’una desena de 

butaques, el que queda del 
que havia estat la sala d’actes 
i de cinema del Club Infantil 
que s’hi va inaugurar el 1959. 
En una de les parets encara 
s’hi veu el forat per on sor-
tien projectades les imatges 
des del projector Ossa que 
ara es vol recuperar. “Té valor 
i s’intentarà restaurar-la i 
exposar-la en algun punt de 
l’edifici per mantenir també 
la memòria de tots aquests 
usos que havia tingut l’es-
pai”, explica l’alcalde, Marçal 
Ortuño (ERC-JpT). Ho fa des 
de dins mateix de l’edifici 
que canviarà totalment de 

fesomia “si va sobre el previst 
el primer semestre del 2024” 
després d’unes obres que 
tindran un cost de 3,8 milions 
d’euros i que es preveu que 
comencin a finals de tardor. 
Es tracta del projecte de més 
envergadura del mandat, per 
al qual el govern ha comptat 
amb la complicitat de la CUP 
i el PSC, amb qui el ple passat 
van aprovar el projecte. Un 
milió es finançarà a través del 
Pla General d’Inversions de 
la Diputació de Barcelona i la 
resta és una inversió pluria-
nual de l’Ajuntament que ja 
es va recollir als pressupostos 
del 2021, els del 2022 i que 
encara afectarà el 2023.

En travessar la sala de la 
màquina de cinema, s’arriba 
a l’altra banda de l’edifici, la 
que dona a la placeta Jacint 
Verdaguer, tres plantes del 
qual havia ocupat la ludote-

ca. També en queden restes: 
penjadors amb els noms dels 
últims nens que hi van penjar 
bates de pintura, també mans 
de pintura de colors, una 
barana de fusta, piques per 
rentar pinzells o les últimes 
manualitats penjades en un 
tram de paret sobre de les 
finestres. I tornant a la banda 
de la plaça Vella, una altra 
part dels locals dels escoltes 
o les antigues dependències 
del PIOC, l’antiga organitza-
ció del Carnaval. I allà, taules 
antigues, paperassa amb el 
logotip del pierrot i la mitja 
lluna o un ordinador amb la 
pantalla de tub. 

La distribució actual és 
fruit d’una reforma de la 
dècada dels 70. “Llavors es 
va fer molt a consciència i 
en les cates per comprovar 
l’estructura hem vist que és 
molt solvent i que en permet 
mantenir l’esquelet i les 
façanes”, assegura Ortuño. 
Al despatx d’arquitectes que 
ha fet el projecte, JAAS Julià 
Arquitectes Associats, SL, “li 
vam donar una premissa molt 
important: no volíem que 
fos una suma d’espais, sinó 
un centre cultural i pensat 
perquè les entitats s’interre-
lacionin entre elles, que actuï 
com a motor cultural”. Amb la 
reforma de l’edifici s’ampli-
arà la biblioteca per la banda 
que dona a l’antiga pista del 
Club, de la qual encara queda 
part del paviment. S’allargarà 
la sala i es retirarà el sostre 
de fusta que ha cruixit des 
que es va inaugurar per subs-
tituir-lo per una terrassa que 
donarà a la primera planta o 
s’hi podran fer actes culturals 
a l’aire lliure. El primer pis 
serà compartit “amb usos 
polivalents”, apuntava l’al-
calde. Aquí és on s’habilitarà 
una de les sales polivalents, a 
l’antic auditori que és la que 
connectarà amb la terrassa. 
A la segona planta hi haurà 
el reivindicat espai definitiu 
per a l’Escola de Música, amb 
aules que en les hores que no 
tinguin ús acadèmic podran 
fer servir com a locals d’as-
saig músics “encara que no 
estiguin vinculats al centre”. 
A la tercera planta s’hi ubica-

UN EDIFICI ON ES VA PARAR EL TEMPS A dalt, la façana i l’accés a la Biblioteca Dos Rius. A la dreta, la màquina de cinema Ossa i la sala de l’antic cinema. A sota, un piano abando-
nat a l’antic accés del TT Torelló, un dels locals dels caus de l’agrupament escolta que dona a la plaça Vella i una de les sales de l’antiga ludoteca amb vistes a la placeta Jacint Verdaguer

El Club Infantil, el mercat i Loquillo a la pista
Torelló L’ús cultural i social va marcar la història de l’equipament al 
llarg del segle XX. La primera foto és del dia de la inauguració del 
Club Infantil el juny de 1959. L’entitat s’havia constituït un any abans 

L’edifici de 2.100 
metres quadrats 

i tres plantes 
vol ser un espai 
d’interrelació 

La màquina de 
cine es restaurarà 

i hi haurà un 
espai polivalent     

i un auditori  
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rà l’Escola d’Arts Plàstiques, 
–ara situada al Museu de 
la Torneria, i com en l’altra 
escola també estarà a disposi-
ció d’artistes locals–. La refor-
ma també preveu comunicar 

la façana del darrere amb 
els jardins Vicenç Pujol, ja 
que s’aterrarà el mur que els 
separava, i es farà un rentat 
de cara a la tercera façana de 
l’edifici, de manera que la 
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“Un llibre que pretén 
ser un tribut a la creació 
literària i artística en una 
comarca com Osona, 
que, per qüestions 
orogràfiques, reuneix 
unes característiques 
meteorològiques especials.”

Amb la col·laboració:

Un llibre editat per

Preu:15 €
Preu subscriptors: 12 €

Compra’l aquí

Divendres, 22 d’abril de 2022 41

UN EDIFICI ON ES VA PARAR EL TEMPS A dalt, la façana i l’accés a la Biblioteca Dos Rius. A la dreta, la màquina de cinema Ossa i la sala de l’antic cinema. A sota, un piano abando-
nat a l’antic accés del TT Torelló, un dels locals dels caus de l’agrupament escolta que dona a la plaça Vella i una de les sales de l’antiga ludoteca amb vistes a la placeta Jacint Verdaguer
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Torelló

G.R.

El número 6 de la plaça Vella 
de Torelló es coneix com 
a Casa Orís, encara que ha 
tingut altres denominacions 
com Casa Castelldosrius, el 
Club Infantil a mitjans del 
segle XX i a partir del 2000, 
com a Biblioteca Dos Rius. 
L’edifici, però, és d’origen 
medieval, un antic hospi-
ci que va patir diferents 
reformes amb el pas del 
temps. La casa pertanyia al 
senyoriu d’Orís, el llinatge 
de la castlania d’Orís inici-
at el 1258 per Berenguer I 
d’Orís. El títol de baronia 
el van aconseguir el 1396 i 
el llinatge es va extingir el 
1695. Els Orís-Puiggener 
van heretar el marquesat 
d’Orís. Més tard va passar a 
mans dels Sentmenat, que el 

1690 havien obtingut el títol 
de marquesos de Castell-
dosrius i el 1701 el de Gran 
d’Espanya. Aquesta família 
va incorporar la baronia 
d’Orís. Félix de Sentmenat i 
de Güell, III marquès d’Orís, 
X marquès de Castelldosrius, 
un títol que ara ostenta la 
dissenyadora de roba Ágata 
Ruiz de la Prada i Sentmenat, 
va ser el darrer propietari de 
la família. El 21 de juny de 
1960 l’entitat Club Infantil 
va comprar la Casa Orís a la 
família Sentmenat Güell. 

Des d’inicis del segle XX, 
l’espai ja va començar a 
tenir usos socials i culturals. 
Segons el registre fiscal de 
finques urbanes de 1909 el 
casino La Constància, fundat 
el 1880 per homes benes-
tants de la vila, va llogar al 
marquès unes dependències 
a la casa. Disposaven de dues 

sales, una per a les reunions 
i tertúlies i una altra destina-
da a un teatre que tenia amfi-
teatre i platea. A principis de 
segle també l’Esbart Nacio-
nalista en va ocupar una part. 
El 1914 s’hi documenta la seu 
de l’Orfeó Cirvianum. 

A partir de 1960 ja es vin-
cula al Club Infantil, que el 
1978 va fer una campanya 
per arribar als 500 socis i 
va presentar el projecte de 
reforma. El 1980 s’inaugu-
rava la nova pista polies-
portiva i el 1984 va estar a 
punt de ser subhastat per 
les dificultats econòmiques 
però es va poder frenar. El 
març de 1987 van acordar 
amb l’Ajuntament la compra 
d’una part de l’edifici fins 
que el 1989 es liquida el 
patronat i a partir d’aquest 
moment l’Ajuntament és 
propietari de tot l’immoble.

La Casa Orís o Castelldosrius

i a l’acte hi van assistir 1.600 persones. Un any més tard van adquirir 
la màquina de cinema. A la foto del centre, les parades del mercat a la 
pista poliesportiva, al voltant de l’any 1972. A la dreta, un concert de 
Loquillo també a la pista el maig de l’any 1984.
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biblioteca s’integrarà també 
als jardins. 

I baixant de nou per l’altra 
escala s’arriba a un piano 
blanc que havia quedat 
arraconat en un passadís del 

primer pis. Durant anys, ha 
perdurat allà, quiet, potser 
amb l’esperança que la músi-
ca tornés a donar vida a un 
edifici on la cultura sempre 
hi havia estat present.
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Jugadors, cos tècnic i expresident reunits per EL 9 NOU per recordar el que ha estat l’últim títol del conjunt masculí de Sant Hipòlit

A l’última oportunitat
Dimecres va fer 20 anys que el CP Voltregà va assolir la Cers en la que era la darrera ocasió que tenia una 

gran generació de la casa per aixecar una copa vestint la samarreta del seu club

Sant Hipòlit de Voltregà

Esther Rovira

No s’havien tornat a reunir 
tots junts mai més al llarg 
de dues dècades i ho van fer 
novament aquest dijous a 
petició d’EL 9 NOU per reme-
morar la Copa de la CErs que 
van aconseguir a l’Oliveras 
de la riva el 20 d’abril de 
2002, dimecres va fer 20 
anys. Un títol que amb els 
anys ha esdevingut no només 
l’últim del primer equip mas-
culí voltreganès sinó també 
el darrer d’àmbit europeu 
de l’hoquei masculí osonenc 
–el Patí Vic, que la va assolir 
l’any abans, va alçar després 
tres Copes del rei (2009, 
2010 i 2015), dues superco-
pes (2009 i 2010) i una Inter-
continental (2016). 

“Estava predestinat que 
fos així perquè era la vuitena 
final on arribàvem i sempre 
se’ns havia escapat per algu-
na desgràcia”, afirma l’expre-
sident del Voltregà durant 18 
anys, ramon Vilaró. L’equip 
esponsoritzat aleshores per 

Motul i entrenat per Jordi 
Camps que formaven Jordi 
Guitart, Guillem Vilaró, Juli 
Anguita, Quim Casalí, Dani 
Viñas, Marc Tibau, Dani 
rodríguez, Petxi Armengol, 
sergi Panadero i Guillem 
Trabal –també completava 
convocatòries Jordi Camps– 
va eixugar amb un 4-2 els dos 
gols d’avantatge que tenia el 
Porto del partit d’anada (5-3) 
i després va acabar imposant-
se en una agònica tanda de 
penals. Un partit amb èpica 
per a una victòria històrica 
que posava fi a 25 anys de 
sequera de títols blanc-i-
blaus.  

“Tot són bons records mal-
grat que vam patir molt per 
arribar-hi. Teníem un deute 
important amb la gent de 
sant Hipòlit –sense anar més 
lluny havien perdut dues 
Copes del rei i una CErs 
en tres anys–, molta gent 
de l’equip marxava i vam 
començar l’any amb la mort 
de Marc Vilaró en accident 
de moto, que va ser un cop 
molt fort. Va ser una manera 

bonica de dedicar-ho a la 
família”, explica el tècnic 
Jordi Camps. La gesta es va 
assolir, a més a més, malgrat 
haver perdut l’any abans 
Lluís Teixidó, que va fitxar 
per l’Infante de sagres, i con-
tra un rival de gran entitat. 
“En aquella època venien a 
la CErs els eliminats de la 

Lliga Europea i el Porto era 
un equipàs i mitja selecció 
portuguesa”, destaca l’exen-
trenador, que afegeix que el 
partit es va guanyar a l’anada 
“on vam ser molt seriosos 
perquè sabíem que a la torna-
da a casa tindríem el suport 
de la nostra gent”. I així va 
ser ja que el club va habilitar 
unes tarimes per comple-

mentar les grades i poder 
encabir així fins a 1.200 per-
sones al pavelló. “Teníem 530 
socis que podien retirar dues 
entrades cada un i recordo 
que ho van fer tots menys 
un. Els portuguesos també 
ens van demanar 60 entrades 
i després vam deixar entrar 
algunes altres persones. La 
resta ho van haver de seguir 
a fora amb una pantalla 
gegant”, detalla Vilaró.

Uns aficionats que van 
veure com Anguita avançava 
el Voltregà amb un xut sec 
que s’esmunyia per sota el 
cos del porter Edo i després 
Casalí assistia Viñas per 
enviar novament la bola a la 
xarxa. El guió, però, es va tòr-
cer. Primer Orlandi i després 
Pedro Alves aconseguien 
marcar pels lusitans i situ-
aven l’empat a l’electrònic. 
Però en el pitjor moment el 
Voltregà va ressorgir amb 
gols d’Armengol i Panadero 
que van mantenir viu l’equip. 
Amb l’eliminatòria empa-
tada, la pròrroga només va 
ser un trànsit cap als penals. 

Casalí va marcar en el novè 
llançament i just després Tra-
bal, convertit en un obstacle 
insalvable, aturava el següent 
i feia embogir el pavelló, 
que va saltar a la pista per 
unir-se a la celebració de 
l’equip. “Estava fent un bon 
partit però en els dos gols del 
Porto en un perdo la bola i 
en l’altre jo era també el que 
defensava el jugador i això 
em va marcar molt. Ja no vaig 
jugar més i em vaig poder 
fixar molt en el porter. En 
els penals vaig dir a en sergi 
que creia que a mitja alçada 
per on agafava l’estic l’Edo 
podia haver-hi el forat. Ell ho 
va provar però no va entrar i 
quan en Jordi em va fer sortir 
a mi ho vaig tornar a inten-
tar i llavors vaig tenir sort”, 
rememora Casalí. Una diana 
que va ser celebrada per a 
molts ja amb invasió de pista 
encara que faltava una última 
intervenció de Trabal. “Quan 
va marcar en Quim vaig 
tenir clar que no es podia 
escapar. L’arbitratge llavors 
era menys dur i sabia que si 

Guitart: “Va ser 
la final somiada 
per a qualsevol i 
va tenir tots els 

ingredients”

Guillem Trabal, 
entrenador 
d’hoquei i 
professor

“M’agraden molt les bibliografies d’esportis-
tes i ara mateix recomano el que estic a punt 
d’acabar de llegir: ‘showboat. La biografía 
definitiva de Kobe Bryant’. Per l’interès que 

sempre tinc per l’esport ja en porto unes 
quantes de llegides de biografies d’esportistes 
referents i ara recomano aquest per l’actuali-
tat que té.”

‘Showboat. La biografia 
definitiva de Kobe Bryant’, 
de Roland Lazenby  
Editorial Cúpula

El llibrE rEcomanat pEr: 



ESPORTSNOU9EL Divendres, 22 d’abril de 2022 43

JO
R

D
I 

PU
IG

El títol, el quart europeu del Voltregà, va arribar després de superar el Porto en un partit de tornada èpic, que es va decidir al novè penal

sortia amb el que permetia el 
reglament no desaprofitaria 
l’ocasió. I així va ser”, afegeix 
l’exporter. “Per mi va ser un 
dia històric a nivell esportiu 
i personal. Era el meu primer 
títol sènior i amb el Voltregà. 
A més a més, ja sabia que 
marxava i era l’última opor-
tunitat que teníem. Soc cons-
cient que de cara a fora la 
meva imatge és una de les del 
partit, però no va ser de les 
meves millors intervencions 
perquè vaig tocar poca bola”, 
puntualitza Trabal. 

Més enllà dels protago-
nistes individuals del final 
del partit, el desenllaç va ser 
especial per a tot l’equip. “Jo 
em retirava i més bé no ho 
podia fer. Estic molt content 
d’haver acabat d’aquesta 
manera. A més a més, vaig fer 
de pont amb el grup anterior. 
Vaig començar sent el júnior 
i vaig acabar sent el veterà”, 
recorda el capità Jordi Gui-
tart, que va voler aixecar la 
copa acompanyat del presi-
dent Vilaró. “Érem un grup 
d’amics i la pinya que vam 
fer era el tot. Va ser un any 
de molts sentiments amb la 
mort d’en Marc i recordo que 
vaig cridar en Ramon per 
aixecar la copa junts perquè 
s’ho mereixia molt”, conti-
nua. També Trabal atribueix 
l’èxit al grup humà que van 
formar. “És evident que per 
guanyar s’ha de ser bo, però 
si en un context és aplicable 

Quim Casalí, 
entrenador 
d’hoquei

“Aquest llibre és una conversa entre un filòsof 
i un jove sobre el fet de ser receptiu amb un 
mateix i no actuar pensant sempre en els altres. 
Em va agradar perquè té un punt d’actualitat 

relacionat amb les xarxes socials i com la gent 
hi vol aparentar. Es tracta d’entendre que puc 
rebre crítiques però que faig el que vull. El nom 
del llibre ja ho diu tot.”

‘Atrévete a no gustar’, 
d’Ichiro Kishimi 
i Fumitake Koga 
Editorial Zenith

El llibrE rEcomanat pEr: 

Telecable i Igualada 
Femení, els rivals 
de Voltregà i 
Manlleu a la Copa

Lleida El sorteig de les 
Copes del Rei i la Reina 
d’hoquei patins va deter-
minar dimecres els rivals 
a quarts de final dels dos 
representants osonencs 
d’enguany, que seran el 
Voltregà Stern Motor i 
el Martinelia Manlleu a 
la competició femenina. 
En la cita que es farà del 
5 al 8 de maig a Lleida, el 
conjunt de Sant Hipòlit 
s’enfrontarà divendres al 
Telecable de Gijón mentre 
que les manlleuenques 
jugaran el mateix dia amb 
l’Igualada Femení, en tots 
dos casos amb horaris 
encara per determinar, i 
en cas de victòria hi hauria 
derbi en la semifinal de 
dissabte. “Ja sabíem que 
ens tocaria un equip difícil 
però intentarem donar la 
sorpresa. Ens ho juguem 
tot a un partit i pot passar 
de tot”, deia la voltrega-
nesa Uxue Otegi, mentre 
que la manlleuenca Anna 
Casarramona afegia que 
“és una pista on cap dels 
dos equips hi estem acos-
tumats però intentarem 
adaptar-nos-hi”.

que érem un grup d’amics 
jugant a hoquei és evident 
que era aquest”, diu. L’equip, 
a més a més, va protagonitzar 
una gran progressió en qües-
tió d’anys. “Vam començar 
lluitant per salvar-nos, des-
prés vam passar a competir 
finals i en vam acabar gua-
nyant una. En aquell moment 
el poble estava molt entregat 
i tots teníem amics a la penya 
que ens animaven. Va ser la 
final somiada per a qualsevol 
i va tenir tots els ingredi-
ents”, valora Guitart, mentre 
que Trabal afegeix que “érem 
gent de club i vivíem a Sant 

Hipòlit, de manera que ens 
amaràvem de l’ambient que 
es vivia”. Per tot plegat, 
Vilaró confessa que “aques-
ta CERS i la primera Copa 
d’Europa femenina són les 
màximes satisfaccions que he 
tingut com a president”. 

Com era d’esperar, les cele-
bracions, amb petició explí-
cita de no mantejar Camps 
perquè tenia una hèrnia 
discal, es van allargar dies i 
tot i que el temps difumina 
les vivències i les anècdotes, 
tots coincideixen a tenir un 
gran record d’aquell èxit que 
va ser possible gràcies també 

a un equip tècnic que com-
pletaven Tudi Nogué, com 
a segon entrenador; Jordi 
Roquet i Joan Claramunt, 
com a delegats; Jaume Palau, 
com a preparador físic, i Sergi 
Pablos, com a encarregat de 
material.

El Voltregà té previst orga-
nitzar un acte al final de la 
temporada per commemorar 
l’efemèride, sens dubte una 
de les grans nits en la histò-
ria de l’entitat blanc-i-blava, 
que en les últimes dècades 
s’ha encarregat de continuar 
fent viure a l’afició el primer 
equip femení. 

Dani Rodríguez anuncia  
la seva retirada

Sant Hipòlit de Voltregà De l’equip que 
va aconseguir la CERS amb el Voltregà 
ara fa 20 anys només dos integrants con-
tinuen encara en actiu, Sergi Panadero i 
Dani Rodríguez, i aquest últim va anunciar 
la seva retirada aquest dijous. “Prendre 
aquesta decisió ha estat senzilla i tranquil-
la, doncs és el moment ideal i ho deixo com 
volia, competint feliç i envoltat de la meva 
gent, sense res pendent, ni en deute amb 
ningú, ni tan sols amb mi mateix”, assegu-
ra el jugador, que es va calçar uns patins 
per primera vegada fa 35 anys. Rodríguez 
s’acomiada amb un agraïment especial per 
a la seva família i l’hoquei en general però 
sobretot pels clubs per on ha passat: CP 
Voltregà, Blanes HCF, Igualada HC, CH 
Lloret i CP Taradell, amb qui aquest final 
de temporada lluita per tornar a l’OK Lliga.  
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El Nacho Juncosa repeteix a Vic
Dilluns arrenca la 20a edició amb els millors tennistes internacionals Sub-16 del moment
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Representants del CT Vic, de la Fundació Nacho Juncosa i de les federacions de tennis tant catalana com espanyola, fa quinze dies, al Club Tennis Vic

Vic

Laia Miralpeix

Del 25 al 30 d’abril es dispu-
tarà a les instal·lacions del 
Club Tennis Vic la 20a edició 
del Torneig Internacional 
de Tennis Sub-16 Memorial 
Nacho Juncosa, organitzat 
per l’Associació Esportiva 
Nacho Juncosa. Es tracta 
d’un torneig que comptarà 
amb les joves promeses del 
món del tennis i que forma 
part del calendari oficial del 
Tennis Europe Junior Tour i 
posseeix la categoria 1 i grau 
A (la màxima per a competi-
cions juvenils i atorgada per 

la International Tennis Fede-
ration). 

En aquest sentit, al llarg de 
la propera setmana es podrà 
veure en directe el millor 
planter del tennis internaci-
onal, que estarà representat 
per més de 31 nacionalitats. 
De fet, el torneig ha desper-
tat un gran interès ja que 
s’han rebut més de 320 ins-
cripcions. D’aquests, només 
el podran disputar 148 (96 ho 
faran a la fase prèvia i 52 a la 
fase final) tant en categoria 
masculina com femenina.  

Durant la presentació del 
torneig, fa quinze dies a les 
instal·lacions del CT Vic, el 

director general de la Reial 
Federació Espanyola de Ten-
nis, Lorenzo Martínez, va 
destacar “la importància que 
té el torneig i la gran quan-
titat d’inscrits d’un torneig 
que serveix per fomentar el 
tennis abans de fer el salt a 
professional”. Nacho Juncosa 
va comentar que “és una 
satisfacció que per segon any 
consecutiu es faci a Vic, ha 
estat com tornar a renéixer” 
i va afegir que “s’ha consoli-
dat”. El president del CT Vic, 
Miquel Vilardell, va destacar 
el nivell que es veurà ja que 
“es compta amb uns jugadors 
que el seu futur és el tennis” 

i va agrair a la “Fundació 
Nacho Juncosa que hagin 
pensat en nosaltres”. Per la 
seva banda, el regidor d’Es-
ports de l’Ajuntament de 
Vic, Titi Roca, va assenyalar 
que “és un esdeveniment per 
posicionar la nostra ciutat a 
escala internacional i aquest 
torneig és un pas endavant”, 
mentre que per Joan Pérez, 
del CT Vic, és “una oportu-
nitat també per conèixer el 
nivell dels jugadors de casa”.  

Durant la setmana es faran 
activitats paral·leles com una 
classe magistral de tennis 
per a membres de la Funda-
ció Sant Tomàs. 
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Sílvia Coll, en el partit d’anada del play-off pel títol de la Superdivisió femenina contra el Cartagena

El Girbau Vic 
TT es disputa 
el tercer lloc 
contra el Priego

Vic

EL 9 NOU

El Girbau Vic de la Super-
divisió estatal femenina de 
tennis taula no podrà jugar 
la final del play-off pel títol, 
després de perdre dimarts el 
segon partit de la semifinal 
contra l’UCAM Cartagena, 
el flamant campió d’Europa, 
pel mateix resultat que a 
l’anada de diumenge a Vic, 
per 4-1. D’aquesta manera, 
aquest dissabte les vigatanes 
jugaran a Priego de Córdoba 
el primer partit per la lluita 
pel tercer lloc. La tornada a 
Vic serà el proper divendres 
29 d’abril a les 7 de la tarda 
al Castell d’en Planes. 

D’altra banda, el club 
vigatà ha estat un dels grans 
dominadors, especialment 
en noies, del Campionat de 
Catalunya de Joves de ten-
nis taula, que es va disputar 

durant la Setmana Santa a 
Valls. En total van ser vuit 
medalles d’or: dues van ser 
en equips, de l’Infantil feme-
ní (Irina Gimeno, Martina 
González, Camila Moscoso i 
Maika Sagrera) i el Juvenil 
femení (Sílvia Coll i Camila 
Moscoso); tres en individu-
als, de Sílvia Coll, Camila 
Moscoso i Irina Gimeno, 
campiones en Sub-21, Infan-

til i Aleví, respectivament, i 
tres en dobles, de Sílvia Coll 
en Sub-21, amb Mariona 
Munné, Camila Moscoso i 
Irina Gimeno, i d’Àlex More-
no, també en Infantil, fent 
parella amb Bruno Huertas. 
També hi va haver dues pla-
tes, una per a l’equip Aleví 
(Irina Gimeno i Laura Tor-
rents) i una per a Àlex More-
no, subcampió Infantil, i 

quatre bronzes de Sílvia Coll 
en individual juvenil; Biel 
Rodríguez, en dobles Infan-
til; Edgar Venegas, en dobles 
Juvenil, i Camila Moscoso i 
Sílvia Coll, en dobles Juvenil. 
D’altra banda, Coll va gua-
nyar el Top Català absolut i 
el també osonenc de Torelló 
Jordi Dot (CTT Olot) va ser 
quart del Top absolut mas-
culí.

El Femení 
Osona, en un 
conte

Vic 

EL 9 NOU

Amb motiu del desè ani-
versari el Femení Osona 
presenta aquest divendres el 
conte M’agrada ser jugadora 
de bàsquet, creat per Anna 
Obiols i il·lustrat per Joan 
Subirana, Subi. L’entitat el 
dedica a totes les jugadores 
que han crescut al club i que 
amb la seva il·lusió l’han fet 
arribar als deu anys. Es podrà 
comprar el dia de Sant Jordi 
a la parada de l’entitat al car-
rer Verdaguer de Vic o a la 
secretaria del club.

El primer equip de l’entitat 
juga aquest dissabte a la tar-
da a casa (17.45h) el primer 
partit de la fase d’ascens 
contra el Bianya Roser amb 
qui comparteix grup junta-
ment amb el Bàsquet Samà 
de Vilanova i la Geltrú i el CE 
Sant Nicolau de Sabadell. Els 
tres primers classificats de 
cada grup i el millor segon 
disputaran una final a quatre 
per decidir qui ascendeix a 
Copa Catalunya. 

Aprofitant l’aturada de les 
lligues per Setmana Santa, 
els equips Sènior i Júnior van 
participar al torneig Basket is 
Life de Menorca i els Infantil 
i Cadet, al Torneig Ciutat 
d’Alaior, també a Menorca.

La portada del llibre

Clàudia Galicia, 
premi Nacional de 
l’Esport

Torelló La torellonenca Clàu-
dia Galicia serà guardonada 
amb el Premi Nacional de 
l’Esport tal com va avançar 
aquest dimecres el Consell 
Superior d’Esports. Aquests 
premis són els corresponents 
a l’any 2019 i en categoria 
masculina el premiat serà 
el jugador de bàsquet Ricky 
Rubio. Galicia s’ha emportat 
el premi Reina Letizia com 
l’esportista femenina de l’Es-
tat espanyol que ha fet més 
mèrits esportius després de 
proclamar-se campiona de 
la Copa del Món d’esquí de 
muntanya i es converteix així 
en la primera esportista de 
muntanya catalana que rep el 
guardó. 
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El campió del món Toni Bou, durant l’exhibició que va aplegar molts aficionats, i el vencedor de la cinquantena edició dels 3DTS, Arnau Farré
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St. Joan de les Abadesses

Joan Garcia

El desenllaç dels 3 Dies Trial 
Santigosa va acabar sent dels 
més renyits i sobtats que 
es recorden, en una edició 
en què el guanyador podria 
haver estat secundari tenint 
en compte les activitats i 
actes que s’havien preparat 
per celebrar el cinquantè ani-
versari.

El nom del guanyador no 
va ser inesperat, perquè el 
pilot Arnau Farré (Sherco) 
va arribar a la tercera i deci-
siva jornada de diumenge 
sense haver comès cap error i 
empatat amb el juvenil brità-
nic Jack Dance (Gas Gas) i el 
basc Jaime Busto (Vertigo), 
però poc després que hagues-
sin finalitzat l’última prova 
indoor, el lleidatà –finalment 
campió– apareixia llavors 

quart en les primeres classi-
ficacions provisionals, amb 
més punts que els seus rivals.

En un primer moment, per 
la informació preliminar que 
anava arribant, hi havia un 
triple empat a 12 punts entre 
Busto, Dance i Miquel Gela-
bert, que després d’haver 
anat per darrere les dues pri-
meres jornades havia ressus-
citat el tercer dia. La igualtat 
era màxima perquè també 
havien calcat el nombre de 
zones fetes sense cap peu, les 
que havien fet amb un punt, 
amb dos… i, en aquest cas 
excepcional, el guanyador és 
el que ha necessitat menys 
temps per completar els 
recorreguts.

Mentre la informació 
provisional anava de boca 
en boca i s’apuntava Busto 
com a guanyador, l’orga-
nització seguia repassant 

les puntuacions, i després 
d’analitzar les dades i parlar 
amb els controls van veure la 
necessitat d’homogeneïtzar 
el criteri en una zona d’alta 
complexitat en la qual Farré 
va ser el primer a passar dels 
pilots d’elit, i on eren cons-
cients que l’havien puntuat 
d’una forma més estricta que 
a la resta, amb una penalit-
zació de 5 punts. Després de 
la revisió, Farré tornava al 
capdavant de la classificació 
amb 10 punts, Busto era 
segon i Gelabert, tercer, amb-
dós amb 12 punts.

Els pilots i els equips van 
ser els primers a saber i 
entendre la resolució, però 
molts la van conèixer per sor-
presa a l’entrega de premis 
que es va fer al vespre. Farré 
estava feliç per la victòria i 
d’una forma especial, per la 
seva situació personal, des-

prés d’una lesió que no l’ha 
deixat competir al màxim 
nivell aquests darrers tres 
anys.

En el cas de les dones, no 
hi va haver cap dubte, perquè 
ja se sabia des de la primera 
jornada que la victòria seria 
per a Berta Abellán, triple 
subcampiona del món, amb 
un nivell per ara inabastable 
per la resta. Tot i el palmarès 
d’Abellán, reconeix que es 
dedica al trial, però “sobre-
viu”, i creu que calen grans 
espònsors que ajudin a tenir 
“més veu i visibilitat” a les 
dones.

En la resta de categories 
destaquen els podis dels 
pilots locals Damià Solà (3r 
Juvenil), Guillem Farrés (3r 
Cadet) i Aniol Llamas (2n 
Cadet), que en pocs dies 
competirà al Campionat d’Es-
panya. Aquest planter sant-

joaní és una de les millors 
notícies per a l’entitat, que 
veu com no només són capa-
ços d’organitzar una de les 
proves clàssiques de trial que 
atrau marques, pilots d’elit 
i aficionats, sinó que també 
estan creant escola al poble.

De la resta de les jorna-
des, cal destacar l’emoció de 
pilots, socis i veïns en gene-
ral durant la projecció del 
documental del 50è aniversa-
ri dissabte, molts dels quals 
el van veure dempeus perquè 
el Teatre Centre estava ple; i 
també l’exhibició que van fer 
una hora abans Toni Bou i el 
japonès Takahisa Fujinami, 
que tot i que està retirat de 
la competició va demostrar 
que, si bé ningú pot competir 
amb Bou per palmarès, a ell 
no el supera ningú posant-se 
el públic a la butxaca gràcies 
al seu caràcter.

Arnau Farré es va endur els 3DTS, on fins a sis pilots van arribar a l’última jornada amb possibilitats de guanyar

Un cinquantenari disputat

Joana Ullastre, campiona estatal júnior a casa
Vic El Vic 2022: Endurance City of the Year, el programa d’activitats de primer 
nivell internacional relacionades amb el món de l’hípica, va viure el cap de set-
mana passat una de les competicions destacades de l’any, el Raid Hípic Internaci-
onal de Vic-Osona, que era Campionat d’Espanya Júnior i prova test de l’Europeu 
Júnior i Mundial de Joves Cavalls. Dissabte en la prova reina, Joana Ullastre, 
de Vilalleons, juntament amb l’experimentada euga JM Bucefala, va ser l’únic 
binomi dels 48 participants que va aguantar l’alt ritme i les fortes temperatures 
per proclamar-se vencedora, seguida de Clara Darmstaedter (Tawfiq du Courti-
sot) i Romane Fallery (Bagatel du Fonpeyrol), mentre que al podi de l’Estatal la 
van acompanyar el moianès Alfred Llorens (Ken) i la gallega Rocío Díaz (Ursula 
d’Abalume 38,37). “Tothom ens ha felicitat i des de la federació internacional 
marxen contents, sobretot amb el recorregut que és tècnic i exigent. Serà un 
repte molt gran però estem contents i il·lusionats”, diu Anna Maxenchs, la pre-
sidenta de l’Endurance Club Hípic, l’organitzador de les proves, en referència a 
les properes que es faran del 27 de setembre al 2 d’octubre. D’altra banda, diven-
dres una cinquantena de binomis més van participar a tres proves internacionals 
més, a la foto. Omar Blanco (Dakar de Bonance), Lucía Lateulada (JM Hadamo) 
i Gil Berenguer (JM Hermosa), tots tres del Juma’s Team, van formar el podi del 
CEI**; Paula Curto (Victoriano de Trots 75), Josep Roma (For del Putxot) i Àlex 
Crivillé (Kalifornia al Payral), el del CEI*, i Júlia Serrabassa (Canelle du Castel), 
Carlota Pérez (Karthoum Kaa) i Ona Vilardaga (Argau 50), el del CEIYJ*. 
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El Tona, a 90 
minuts de la 
glòria

Tona 

EL 9 NOU

El Tona de la Primera Cata-
lana de futbol té una nova 
oportunitat per aconseguir 
l’ascens matemàtic a Tercera 
Divisió aquest dissabte. Els 
de Ricard Farrés tenen 54 
punts i el Manlleu, segon 
classificat, en té 49 quan 
només falten dos partits per 
finalitzar la Lliga. Dissabte el 
Tona rep el Sabadell Nord a 
les 5 de la tarda, mentre que 
diumenge a les 4 de la tarda 
el Manlleu jugarà al camp de 
l’Horta. Els tonencs depenen 
d’ells mateixos, però en cas 
d’empat o derrota també 
podrien ser campions aquest 
cap de setmana si el Manlleu 
no guanya contra l’Horta.

El Tona es prepara per a un 
ascens històric, ja que el club 
mai abans havia estat a Ter-
cera Divisió, i alhora treure’s 
l’espina del desenllaç final de 
la temporada passada, i espe-
ren aconseguir-ho aquest 
dissabte davant la seva afi-
ció. El partit serà retransmès 
en directe per l’FCF TV i 
dilluns, en cas d’ascens, EL 9 
TV farà un programa especi-
al del Temps afegit sobre la 
gesta.

Un equip d’Ucraïna, a Sant Miquel 
Sant Miquel de Balenyà Aprofitant la Setmana Santa, el 
Club Esportiu Sant Miquel de Balenyà va organitzar un tor-
neig entre divendres i dissabte en categoria Infantil. Hi va 
participar el conjunt amfitrió, el Manlleu, el Vic Riuprimer 
REFO i l’Ucrania Kiyv, un equip de futbolistes refugiats 
d’Ucraïna que estan vivint a Catalunya. Aquest equip va 
comptar amb 28 jugadors, 14 cada dia de torneig, que pre-
cisament van ser els campions al guanyar la final al Sant 
Miquel de Balenyà. “Un gran torneig i molt emotiu”, desta-
quen des del club.
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Pluja de medalles a l’Estatal d’orientació
Osca Fins a 18 medalles es van arribar a penjar al coll els 
orientadors osonencs als Campionats d’Espanya de relleus, 
mitja distància i esprint, de les quals 12 van ser d’or, 4 
de plata i 2 de bronze. Airina Sales, Guinedell Faja, Arlet 
Sales, Bernat Selva, Andreu Grau, Jordi Moragas, Cristi-
na Bertran, Adela Illamola, Clara Pañella, Jordi Sales, Jan 
Ordeig i Jana Lüscher van ser tots els representants d’Oso-
na que van pujar al podi en alguna de les tres modalitats 
d’orientació de la cita que es va fer el cap de setmana passat 
a la província d’Osca. 

Dos osonencs vencen el Tunisie Challenge
Djerba (Tunísia) Sis osonencs van participar a la Tunisie 
Challenge, una nova cursa de cinc dies pel desert del Sàha-
ra, agrupats sota l’equip Vitara Voltregà Team. Xevi Miran-
da i Josep Sanglas, que formaven el segon cotxe, van ser els 
vencedors de la seva categoria, l’Adventure TT2, mentre 
que els equips 1 i 3 van ser segon i tercer en la categoria 
Adventure TT1. En aquesta nova competició, que pretén ser 
un Dakar dels anys 70, també hi va participar un equip de 
Campdevànol, l’Inforber Panda Team II, que va ser tercer a 
la categoria Adventure C3. 

La UE Vic estrena nou escut
Vic Coincidint amb l’any de celebració del centenari, la 
Unió Esportiva Vic ha fet públic el nou escut que tindrà 
l’entitat futbolística de cara a la pròxima temporada. La 
nova imatge, aprovada en assemblea pels socis, és obra del 
dissenyador gracienc Xavier Santaló, resident des de fa uns 
anys a Vic. L’escut del club vigatà ha tingut diverses varia-
cions al llarg de l’últim segle i la nova aposta per tornar a la 
versió originària arrodonida de 1922. També s’ha optat per 
recuperar la Creu de Sant Jordi, un element que es va per-
dre amb la versió del 1954.
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Podis al Català de contrarellotge
Torregrossa Més de 300 participants van batre’s al Campi-
onat de Catalunya de ciclisme de carretera en la modalitat 
de contrarellotge, on van destacar els ciclistes osonencs. El 
manlleuenc Albert Muntanya, a la foto, corredor del Fin-
ques Feliu Cycling Team, es va imposar en Júnior amb 27 
segons respecte al segon i va revalidar el títol de l’any pas-
sat. En Elit, el torellonenc Guillem Suriñach (Team Control 
Pack) també va aconseguir la victòria avantatjant el segon 
classificat en cinc segons, mentre que en Fèmines Sub-23 la 
vigatana Martina Moreno (Massi Tactic) va ser segona. 

Nil Arcarons encadena el segon podi
Valverde del Camino El pilot centellenc Nil Arcarons 
(Yamaha Ausió) va ser tercer a la prova reina de la cin-
quena prova del Campionat d’Espanya de motocròs que es 
va disputar el cap de setmana passat a Huelva. D’aquesta 
manera Arcarons s’afiança també a la tercera posició de la 
general. També en MX1 Francesc Mataró (Kawasaki) va ser 
vuitè i ocupa la sisena posició a la general. El també pilot 
de l’equip vigatà Yamaha Ausió Carlos Prat va aconseguir 
la victòria a la YZ125 bLU cRU Cup i un altre Top10 en el 
global de MX125.
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Bons resultats 
als Campionats 
d’Espanya de natació

Torremolinos La participa-
ció dels nedadors osonencs 
al Campionat d’Espanya 
Júnior i Absolut disputat el 
cap de setmana passat es va 
acabar amb bons resultats. 
La vigatana del CN Sant 
Andreu Marta González va 
ser segona als 50m lliure 
(25.64) i tercera als 100m 
lliure (56.11), mentre que la 
nedadora de Borgonyà Txell 
Domènech (CE Mediterra-
ni)  va ser cinquena als 50m 
braça (32.27) i quarta als 
100m braça (1:10.68). El NC 
Torelló va estar representat 
per Toni Ramos, que va ser 
tercer als 200 lliure en cate-
goria de 17 anys amb rècord 
del Girosona amb 1:55.13 i 
també va batre sis rècords de 
club i va establir una nova 
marca personal als 100m 
lliure, i per Paula Pavillard, 
novena de la seva edat al 
200m esquena. El CN Vic-
ETB hi va participar amb Pau 
Pagès i Eudald Tarrats. Tots 
dos van fer millor marca per-
sonal als 50m braça i Pagès 
també la va assolir als 100m 
braça. En l’última jornada 
Tarrats va nedar la final B 
absoluta dels 200m braça, on 
va ser vuitè. 
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Un dels filials del Taradell 
ascendeix a Tercera Catalana

Plantilla, cos tècnic i junta directiva celebrant la victòria i l’ascens de categoria

Taradell

L.M.

Segon ascens consecutiu per 
als equips amateurs de la 
UD Taradell. Si l’any passat 
el primer equip ascendia 
a Segona Catalana, aquest 
any un dels dos filials que 
el conjunt blanc-i-blau tenia 
a Quarta Catalana ha acon-
seguit l’ascens a Tercera. 
Va ser aquest dimarts quan 
el Taradell C va aconseguir 
l’ascens de categoria. Concre-
tament, en guanyar per 0 a 2 
al camp del Balenyà Atlètic 
i després de jugar-se els 45 
minuts que quedaven de la 
segona part del partit pen-

dent de la jornada 23 que en 
el seu moment es va suspen-
dre a la mitja part i amb el 
resultat de 0 a 0 per una lesió 
del col·legiat. 

Uns punts que permeten al 
Taradell ser líder en solitari i 
aconseguir l’ascens matemà-
tic de categoria quan encara 
falten dues jornades per 
acabar la Lliga. El Taradell 
és primer del grup 4 amb 
65 punts i el Sant Miquel 
de Balenyà, segon, amb 57, 
en una temporada amb uns 
registres espectaculars. 
  Unes 200 persones es van 
desplaçar fins al camp del 
Balenyà At. per animar 
l’equip i celebrar la victòria. 

  Dissabte, 23 d’abril, viu amb    Sant JorDi a leS placeS

Vic. a 2/4 de 5 de la tarda.Manlleu. a la 1 del migdia.torelló. a les 11 del matí.

connexionS en Directe DeS De:
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 Agenda esportiva

BÀSQUET

Primera Catalana. Ascens 2
CB Vic-UVic 2-Olesa (ds. 19.15h)

Permanència 9
Prat-Tona (dg. 12.45h)

Segona Catalana. Permanència 15
Torelló-Cerdanyola B (ds. 17.45h)

Permanència 20
Berga-Vilatorta (dg. 18.15h)

Permanència 21
Ripoll-Pallejà (dg. 20.00h)

Tercera Catalana. Final a 8
Castellet-CB Vic-UVic 3
(dg. 17.45h)

Sènior B. Grup 1
Centelles-Tona-Les Franqueses B 
(ds. 16.00h)
St. Crist D-Vilatorta (ds. 17.45h)

Sènior Girona. Grup 1
Soldatal Campdevànol-Begur 
(ds. 18.30h)

Sots-25 Nivell A. Permanència 4
Guinardó-Torelló (dg. 19.30h)

Permanència 6
Matadepera Taronja-Roda 
(ds. 17.30h)

Sots-25 B. Grup 1
CBSFC 1946-Manlleu (ds. 19.30h)

Sots-21 Nivell A-2. Permanència 8
CB Vic-UVic-Bianya Roser Vermell 
(ds. 19.30h)

Femení Primera Catalana. Ascens 3
Femení Osona-Bianya Roser B 
(ds. 17.45h)

Femení Segona Catalana. Per-
manència 10
Torelló-Vendrell (ds. 19.30h)

Permanència 15
Tona-Salou (ds. 17.30h)

Femení Tercera Catalana. Per-
manència 11
Les Franqueses-Roda 
(ds. 16.30h)

Femení Tercera Catalana Girona. 
1a Fase. Grup 2
Sold. Campdevànol-St. Julià Ramis 
(ds. 17.00h)

Femení Sènior. Ascens 4
Bianya Roser-Femení Osona B 
(dg. 19.00h)

Classificació 14
Solsona-Tona B (ds. 17.30h)

Femení Sots-25. Grup 1
Femení Osona C-Coll 
(ds. 17.45h)

BEISBOL

Sènior. Primera Divisió
L’Hospitalet-Vic Bat 
(dg. 11.00h)

Sènior. Segona Divisió
Tarragona Red-Vic Bat 
(dg. 15.00h)

BITLLES CATALANES

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

CICLISME

Sortides cicloturistes UC 
Campdevànol. Diumenge, a les 8 
del matí, a la cruïlla c. Hortes i ctra. 
de Gombrèn. Sortida curta a Cobert 
de Puigcercós (63km) i sortida llar-
ga a Prats de Lluçanès (116km).

Sortides cicloturistes UC 
Taradell. Diumenge, a 2/4 de 8 
del matí, a la Plaça. Recorregut 
Taradell-Vic-Olost-Prats-Avinyó-
Vic-Taradell (100km).

CURSA MUNTANYA

31a Trail 3 Comarques. Diumenge, 
a la plaça Major d’Alpens. A 2/4 
de 9 del matí sortida de la cursa 
3C llarga de 26,36km i +1.424m i a 
2/4 de 10 de la 3C exprés de 12km 
i +520m. Categories Cadet, Júnior, 
Sènior, Veterà i Màster. Dissabte, a 

les 6 de la tarda al camp de futbol, 
les curses infantils.

ESCACS

Open de Primavera de Vic 2022.
Divendres, a les 9 del vespre, al 
Casino de Vic, inici del torneig que 
es disputarà amb el sistema suís 
FIDE Holandès a vuit rondes. Amb 
50 jugadors inscrits.

FUTBOL

Segona Catalana. Grup 6
Torelló-Gurb (ds. 16.00h)
Taradell-St. Pol (dg. 17.00h)
La Torreta-St. Julià Vilatorta 
(dg. 12.15h)
OAR Vic-Molinos (dg. 12.00h)

Tercera Catalana. Grup 5
Aiguafreda-St. Vicenç (ds. 16.30h)
Borgonyà-Sta. Eugènia (dg. 12.00h)

Centelles-St. Feliu Codines 
(dg. 17.00h)
Folgueroles-Castellterçol 
(ds. 16.00h)
Roda de Ter-Tona B (dg. 16.30h)
Voltregà-Moià (ds. 16.00h)
Caldes Montbui B-Pradenc 
(ds. 19.00h)

Grup 19
Campdevànol-Banyoles At. 
(ds. 16.00h)
Abadessenc-Cornellà Terri 
(ds. 16.00h)

Quarta Catalana. Grup 3
Sta. Eugènia B-Cantonigròs 
(ds. 17.00h)
Voltregà B-Torelló B (ds. 18.30h)
La Gleva-Calldetenes (ds. 16.30h)
Vic Riuprimer B-Vinyoles 
(ds. 17.15h)
Taradell B-St. Quirze Besora 
(ds. 15.30h)
Montesquiu-Ribetana (ds. 16.00h)
Corcó-Santperenca (dg. 16.00h)

Grup 4
St. Julià B-Viladrau (ds. 16.00h)
Balenyà At.-Collsuspina 
(ds. 16.00h)
OAR Vic B-St. Hilari (dg. 17.30h)
Gurb B-Taradell C (dv. 20.45h)
Riudeperes-St. Feliu Codines B 
(ds. 16.00h)
St. Miquel-Ol. La Garriga B 
(ds. 16.00h)
Tona C-Figaró (ds. 15.30h)

Grup 27
Ripoll-PE Montagut (dg. 16.00h)

Juvenil Lliga Nacional. Grup 7
Manlleu-B. Jabac i Terrassa 
(ds. 17.00h)

Copa Catalana Trial 2022. 
Diumenge, a partir de les 8 del 
matí, al Centre de Tecnificació 
de l’Avellaneda de Ripoll, es 
disputarà la segona prova de la 
Copa Catalana de Trial 2022. 
Amb 140 riders inscrits en 14 
categories diferents.

Primera Catalana. Grup 2
Tona-Sabadell Nord (ds. 17.00h)
En directe per FCF TV
Júpiter-Vic Riuprimer (dg. 12.00h)
Vic-Can Vidalet (ds. 16.00h)
Horta-Manlleu (dg. 16.00h)
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La 20a edició del Memorial 
Maria Teresa Vilà - Osona 
contra el Càncer va arrencar 
la setmana passada amb 
la disputa del tradicional 
torneig de tennis. Enguany 
també es va obrir en la 
modalitat de pàdel i en total 
va comptar amb més d’un 
centenar de participants. 

Pel que fa als resultats, 
en minitennis la guanya-
dora va ser Sofia Vicente i 
la finalista, Aina Gallifa. En 
supertennis Jordi Anglora 
i Muriel Serra van ser els 
guanyadors i Gala Vicente 
i Pol Franquesa, els finalis-
tes. En Benjamí femení va 
guanyar Maria Vila a l’impo-
sar-se a la final a Júlia Riba. 
En masculí, Jordi Vilaregut 
va ser el campió mentre 
que Nil Flanafort va quedar 
subcampió. En Aleví femení, 
Eva Silva va ser la guanya-
dora i Laia Soler, la finalista, 
mentre que en masculí es 
va imposar Àlex Bassas 
per davant d’Àlex Gómez. 
La guanyadora en Infantil 
femení va ser Clàudia López 
i la finalista, Alba Campàs i 
en masculí, el campió va ser 
Iker Rabinad i el subcam-

Tret de sortida a la 20a edició del Memorial 
Maria Teresa Vilà - Osona contra el Càncer

Foto de família dels guanyadors i finalistes del Memorial Maria Teresa Vilà - Osona contra el Càncer amb els germans Jordi, Maite i Ignasi Vila Vilà
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Femení Primera Nacional. Grup 3
Vic Riuprimer-Son Sardina 
(dg. 12.00h)

Femení Primera Divisió. Grup 2
Unif. Sta. Perpètua-Vic Riuprimer B 
(dg. 12.30h)
St. Cugat-Torelló (ds. 20.00h)

Femení Segona Divisió. Grup 5
Cornellà Terri-Voltregà 
(dg. 11.30h)
Castellterçol-OAR Vic (dg. 17.30h)
FUE Vic-La Pera (ds. 18.00h)
Esplais-Tona (dg. 19.15h)

Torneig Segona Divisió Femení. 
Grup 2
Moià-Pirinaica (ds. 18.00h)

Femení Amateur F7. Grup 4
Vall del Ter-Camallera (ds. 18.15h)
Ripoll At.-Olot At. (dg. 18.00h)

Femení Amateur F7. Segona Fase. 
Grup 2
Pradenc-Bellavista Milan 
(ds. 18.00h)

FUTBOL SALA

Primera Nacional
Prat-EFS Ripoll (ds. 20.00h)

Segona Nacional
Centelles-Racing Llavaneres 
(ds. 19.15h)

Primera Territorial
Centelles B-Egara (ds. 17.45h)

Divisió Honor. Grup 1
Manlleu-Badalona (ds. 18.15h)

Segona Divisió. Bcn 1
At. Català-Castellterçol 
(dg. 16.00h)
Aiguafreda-St. Vicentí (ds. 18.00h)
Ciutat Mataró B-Prats Lluçanès 
(ds. 20.00h)

Tercera Divisió. Bcn 2
Manlleu B-Parets B (ds. 15.00h)

Femení Lliga Nacional. Barcelona
Ripoll-Corbera (dg. 18.30h)

Femení Segona Divisió. Bcn 2
Manlleu B-Sabadell C (dg. 14.00h)

HANDBOL

Tercera Divisió. Fase Títol
Vic-Vilanova i la Geltrú (ds. 18.00h)

HOQUEI

OK Lliga Plata Sud
Barça B-CP Taradell (dg. 12.00h)
CP Vic-Shum (ds. 19.30h)

Nacional Catalana. Playoff. Fase 
Repesca
Capellades-Manlleu B (dv. 21.55h)
Tona-GEIEG (ds. 18.00h)

Primera Catalana. Grup A1
Ripoll-Sta. Perpètua (ds. 19.30h)
Roda-St. Feliu (dg. 19.55h)

Grup A2
Vic B-Voltregà C (dv. 21.00h)

Segona Catalana. Grup 2-1
Roda B-Centelles (ds. 19.55h)

Grup 2-2
Ripoll-Jonquerenc (ds. 16.15h)

Tercera Catalana. Grup 1-1
Centelles B-Martinenc (dv. 21.30h)

Grup 3-1
Shum-Roda C (dg. 17.30h)

Grup C
Barberà-Taradell C (dg. 12.00h)

OK Lliga Femenina
Martinelia Manlleu-Bigues i Riells 
(ds. 19.00h)

Deportivo Liceo-Voltregà Stern 
Motor (ds. 20.00h)
Telecable-Voltregà Stern Motor 
(dg. 16.30h)

Femení Nacional Catalana. Play-
off. Fase Repesca
Lloret-Manlleu B (dg. 18.45h)
Manlleu B-Lloret (dt. 21.30h)

Femení Primera Catalana
Roda-Arenys de Mar (dg. 18.00h)
CP Vic-Mollet (dg. 15.30h)
Voltregà C-Sfèric (dg. 14.00h)
Tona-Malgrat (dv. 20.00h)

PÀDEL

Quarta. Grup 1
Abadessenc-Voltregà C (ds. 12.00h)
AP Vic B-Solana C (ds. 12.00h)
PI Manlleu B-CT Manlleu B 
(ds. 12.00h)
Seva B-Osona Wellness (ds. 12.00h)

Grup 2
P. Osona C-Campdevànol B 
(ds. 12.00h)
Fom. Tona B-CT Vic B (ds. 12.00h)
St. Julià B-For. Centelles C 
(ds. 12.00h)
Arbúcies B-P. Privilege B (ds. 12.00h)

Cinquena. Grup 1
Torelló D-AE Ripollès B 
(ds. 12.00h)
Fom. Tona C-P. Moià B (ds. 12.00h)
CT Vic C-CT Manlleu C (ds. 12.00h)
CT Manlleu D-Osona Wellness B 
(ds. 12.00h)
St. Hilari C-Indoor Pàdel 7 
(ds. 12.00h)

Grup 2
St. Quirze B-Arbúcies C (ds. 12.00h)
Taradell C-Voltregà B (ds. 12.00h)
For. Centelles D-Torelló C 
(ds. 12.00h)
Avinyó-Indoor Pàdel 7 B (ds. 12.00h)

Femení Quarta. Grup 1
St. Quirze-Arbúcies C (ds. 11.00h)
P. Lluçanès C-Sta. Eugènia 
(ds. 11.00h)
CT Vic C-P. Moià B (ds. 11.00h)
Campdevànol-CT Manlleu B 
(ds. 11.00h)

Grup 2
Voltregà B-Avinyó (ds. 11.00h)
Taradell B-P. Privilege (ds. 11.00h)
PI Garrotxa B-Fom. Tona C 
(ds. 11.00h)
Torelló C-P. Lluçanès B 
(ds. 11.00h)

Grup 3
Torelló D-Ripollès B (ds. 11.00h)
CP Vic-Seva B (ds. 11.00h)
St. Julià B-Sta. Eugènia B 
(ds. 11.00h)
Indoor Pàdel 7-Voltregà C 
(ds. 11.00h)

PATINATGE ARTÍSTIC

TENNIS

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

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

TENNIS TAULA

Superdivisió Femenina. Play-off 
Títol
Museo Almendra-Girbau Vic TT
(ds. 11.30h)

Divisió Honor Femenina. Play-off 
Ascens. Grup 2
Boadilla-Girbau Vic TT (ds. 11.00h)
Girbau Vic TT-Boadilla (dg. 11.15h)

Primera Divisió. Play-off Ascens. 
Grup 3
Vilafranca-TT Torelló (ds. 17.00h)

Grup 4
Palma-Girbau Vic TT (dg. 11.30h)

Segona Divisió. Play-off Ascens. 
Grup 6
Girbau Vic TT-Falcons Sabadell
(ds. 17.00h)

VOLEIBOL

Segona Divisió. Classificació 3
St. Adrià-Calldetenes (ds. 18.00h)

Femení Tercera Divisió. Per-
manència 2
Torelló-Cubelles (dg. 18.00h)

Femení Quarta Divisió. Ascens 1
Taradell-Gelida (dg. 16.00h)

Amateur Mixt. Plata 2
Panteres Grogues-Sta. Eugènia
(dg. 11.00h)

Bronze 1
Taradell-Academia Master B
(dg. 18.00h)
Calldetenes Negre-IVC Amateur
(dg. 16.00h)

Bronze 2
Olesa Montserrat-Calldetenes Groc
(dg. 16.30h)

    ESPAI ESPECIAL: Club Tennis Vic 

Campionat de Barcelona Solo 
Dance. Dissabte i diumenge, 
durant tot el dia, al pavelló de 
Santa Eugènia de Berga. Catego-
ries Aleví, Infantil, Cadet, Juve-
nil, Júnior i Sènior.

pió, Roc Payàs. Finalment, en 
la categoria Cadet, Max Toll va 
ser el guanyador i Biel Tañà, el 
finalista.

Pel que fa al pàdel, en el 
grup 3, Martí Arxé i Iu Pérez 

van ser els campions i Nil 
Tuneu i Èric Payán, subcam-
pions. Helga Pericas i Mac 
Montal es van imposar en el 
grup 2, on Anna Freixenet i 
Emma Parramon van ser les 

finalistes, mentre que en el 
grup 1 la victòria va ser per a 
Biel Camacho i Genís Molas i 
els finalistes van ser Cesc Bar-
rera i Iker Rabinad. 

La propera activitat per cele-

brar els 20 anys del Memorial 
serà el 21 de maig, amb un 
partit de minitennis a la plaça 
Major de Vic mentre que de 
cara al mes de juny es farà un 
sopar solidari. 
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Les Masies de Voltregà

Miquel Erra (text i fotos)

La llegenda a l’entorn dels 
sants Llucià i Marcià els 
situa, ja convertits al cristia-
nisme, en una de les baumes 
del conjunt troglodític de 
Quintanes, on feien peni-
tència just abans de ser 
capturats i traslladats a Vic 
per ser cremats. Per rememo-
rar-ho, en aquesta cova s’hi 
va construir, en temps inde-
terminat, una petita capella 
dedicada als Sants Màrtirs. 
La profunda devoció que van 
despertar aquests sants –que 
van arribar a ser patrons de 
Vic– també va impregnar els 
senyors de la finca de Quin-
tanes. Encara avui, un meda-
lló situat damunt de la porta 
principal de l’antiga masia 
i l’advocació de la capella 
adjunta ho testimonien.

El mas Quintanes amaga 
una història mil·lenària, tal 
com destil·len alguns dels 
pergamins que es conserven 
–tant a la mateixa casa com a 
l’Arxiu Episcopal–. Als segles 
XII i XIII l’explotació viu 
una primera època d’esplen-

TERRA DE MASIES (10)
L’any 1967 l’Obra Social de Caixa 
Manlleu –avui Fundació Antiga Caixa 
Manlleu– comprava la finca de Quin-
tanes, a les Masies de Voltregà, per 

obrir-hi, tres anys després, la pionera 
escola EFA Quintanes, especialitza-
da en formació relacionada amb els 
sectors agrícola, ramader i forestal. 

L’edifici central preserva la imponent 
casa pairal del segle XVIII, que tot i 
haver-se adaptat als nous usos no ha 
perdut la seva essència barroca.

dor com a epicentre de l’ano-
menada Vila de Quintanis, 
en plena via de connexió amb 
el Lluçanès. Una esplendor 
que es consumarà entre 1768 
i 1776 –segons dates que apa-
reixen en llindes de portals 
i finestres–, quan l’immoble 
pren l’actual fesomia. De 
la seva esvelta estructura 

en destaca un cos lateral de 
galeries amb porxos al pri-
mer i segon pis –actualment 
tancades rere unes vidrieres 
per acollir aules i despat-
xos–, que no han esborrat 
l’essència que transpira tot 
l’immoble. Començant per 
l’entrada, amb el terra de 
pedra original i uns sostres 

de volta catalana que avui 
donen la solemne benvingu-
da als estudiants de l’escola 
EFA Quintanes. Una estança, 
a mà dreta, probablement 
l’antiga cuina, encara con-
serva el foc a terra i el suport 
articulat per penjar-hi els 
calamàstecs i les peroles. 
Al primer pis, la sala gran 

imprimeix autenticitat, amb 
la seva pica d’aigua de pedra, 
una fornícula dedicada a la 
verge del Roser o un sòlid 
armari de fusta amb una 
inscripció: 1763. Des de la 
segona planta, amb l’embigat 
original, s’accedeix al cor de 
la capella, que es va erigir 
pels volts de 1776. Es tracta 
d’un temple de nau única, 
sense absis i coronat per un 
campanar d’espadanya. A 
dins, al mateix cor, corprèn 
un Sant Crist de talla, únic 
element original que es pre-
serva després dels estralls 
de la guerra. El retaule, en 
canvi, va ser trasplantat, no 
se sap ben bé d’on. La imatge 
dels Sants Màrtirs presideix, 
com no, un dels laterals.

En l’últim mig segle, la 
masia ha acollit el dia a dia 
de l’escola EFA Quintanes 
–els primers anys els estu-
diants encara van conviure 
amb els últims masovers–. La 
finca, amb més de 200 hec-
tàrees, convida a rememorar 
anys d’esplendor, avui al ser-
vei d’una causa ben noble: la 
formació de futurs pagesos, 
ramaders i bosquerols.

A l’esquerra, una imatge frontal de la masia; a la dreta, l’entrada principal i a sota, el Sant Crist d’estil gòtic que hi ha penjat dalt del cor de la capella

Venerant els Sants Màrtirs
Una casa pairal del segle XVIII amb arrels mil·lenàries és la seu de l’escola EFA Quintanes, a les Masies de Voltregà

Per Xavier Cervera 

@visites .vic

Xavier Cervera, exalumne de Quintanes –és 
membre de l’11a promoció; avui ja en són 
52–, para atenció especial en una estreta 
escala situada a la part posterior del primer 
pis, que conduïa a l’exterior tot passant per 
l’antic celler. Just al mig, dos falsos graons 
camuflen un amagatall. “Possiblement es va 
fer servir durant la Guerra Civil, però també 
en època de bandolers o de carlins”, apunta 
Cervera, que espera poder-hi entrar algun 
dia. El tancament està segellat i obligaria 
a la intervenció d’un manyà per accedir-hi. 

Al final de les escales hi ha l’antic celler i 
rebost, que encara conserva algunes botes 
de fusta i els ganxos on penjaven l’embotit.

L’amagatall

Joan 
Arimany, 
divulgador 
cultural

“Aquest  llibre, de nova aparició, és un acurat 
repàs al calendari festiu del territori català que 
segueix l’any litúrgic cristià. S’hi detallen els 
principals aspectes de les manifestacions socials 

i se’n destaquen detalls i curiositats. Diverses 
celebracions que conté el volum són d’adscripció 
osonenca i ripollesa, des de les més populars fins 
algunes de coneixença més local.”

‘Festes i tradicions 
catalanes (...)’, 
d’Àngel Rodríguez
Editorial L’Arca

El llibrE rEcomanat pEr: 
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INGRESSOS:
Donatius Flash Pàdel Torelló ................................................................. 410,00

Donatius calendaris AEC Manlleu ...................................................... 2.524,00

Caminada Torelló (primer ingrés)........................................................... 405,50

Donatiu Bombers de Vic .................................................................... 1.000,00

DESPESES:
Ajuts a malalts i famílies...................................................................... 1.572,85

Subministraments .................................................................................. 107,49

Comissions bancàries................................................................................ 9,92

IVA suportat ............................................................................................ 543,65

Trofeus i plaques .................................................................................... 877,80

Material divulgatiu i de campanyes....................................................... 140,00

Lloguer espai Assemblea......................................................................... 53,82

Despeses Assemblea.......................................................................... 1.343,04

Equipament sanitari cures pal·liatives Hospital Universitari Santa Creu de Vic

22.732,50

Quota Tercer Sector ............................................................................... 114,93

Despeses de representació .................................................................. 197,50

Operacions del mes de març de 2022

Ja ens podeu fer donatius a través de BIZUM amb el codi 02458
Coneixeu els avantatges fiscals de les vostres aportacions a Osona contra el Càncer?
Envieu-nos un correu a tresoreria@osonacontracancer.cat i us n’informarem!
Ens podeu trucar els dimarts de 10.30h a 13h i de 17.30h a 19.30h.
La resta de dies, com a mesura preventiva, les nostres oficines continuen tancades.

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres mitjançant:

Junts lluitem contra el càncer! Ara més que mai, ajuda’ns a ajudar!
Per a més informació, consulteu osonacontracancer.cat

occ@osonacontracancer.cat @osonacc1facebook.com/osonacontracance @osonacontracancer

Osona contra el Càncer us desitja
una bona diada de Sant Jordi

Divendres, 22 d’abril de 202250

De la Pasqua a l’aplec
La lluïda cantada de les caramelles a Sant Julià dona pas, diumenge, al 43è Aplec Caramellaire
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Un moment de la interpretació del cant dels Goigs dins l’església, diumenge passat al migdia

Sant Pere de Torelló

EL 9 NOU

Torna la Fira de Primavera a  
Sant Pere de Torelló, aquest 
diumenge al matí, enguany 
amb una clara aposta pel vi, 
el formatge, la cervesa i els 
tastets, a més del tradicional 
tastet d’arròs, a partir del 
migdia. 

La fira es complementarà 
amb la participació de les 

entitats locals i un acapte de 
sang. Al migdia, el Museu de 
la Torneria farà divulgació 
de la cultura tornera de fusta 
a la Vall del Ges amb una 
demostració de tirades de 
baldufes. El mercat de sego-
na mà i el lliurament d’una 
flor a cada família visitant, a 
la sortida de la plaça Doctor 
Montmany i fins acabar les 
existències, posaran la cirere-
ta a l’edició d’enguany.

Sant Julià de Vilatorta

EL 9 NOU

Abillats amb les tradicionals 
capes negres i els barrets de 
copa alta, els caramellaires 
del Roser van tornar a recór-
rer diumenge els carrers de 
Sant Julià. Després de dos 
anys d’aturada, un seguici 
d’una trentena de persones 
els va acompanyar al llarg del 
matí, a més a més de desenes 
de veïns en punts concrets i 
des de les finestres i balcons. 
El punt àlgid va ser el cant 
dels Goigs a dins l’església, 
amb absències destacades 
a causa de les baixes que 
ha patit l’entitat els últims 
temps, però també les veus 
de joves d’entre 20 i 30 anys 
que s’hi acaben de sumar i 
n’asseguren la continuïtat. 

El mateix diumenge es va 
gravar un audiovisual per al 
futur Centre d’Interpretació 
de les Caramelles del Roser, 
un equipament que està pre-
vist obrir a Ca l’Anglada amb 
l’objectiu d’aprofundir en el 
fet caramellaire a Sant Julià i 
que els visitants en coneguin 
elements com partitures, ins-

truments o la vestimenta.
La tradicional cantada de 

Pasqua Florida donarà pas, 
aquest diumenge, a la 23a 
edició de l’Aplec Caramellai-
re, que torna després de dos 
anys d’aturada per la pandè-
mia. La cita comptarà amb 
la participació de les colles 
que havien estat convidades 
i no hi van poder participar. 
Es tracta de la Coral infantil 
Mestre Güell (Tàrrega), la 
Coral Camprodon (Cam-
prodon), la Societat Coral 
Joventut Tianenca (Tiana) 
i A tours... choeur! (Ponta-
llà-Nyils), de la Catalunya 
Nord, a més de les formaci-
ons locals de les Caramelles 
del Roser i la Coral Cants i 
Rialles. A més, i com a nove-
tat, s’estrenaran a l’aplec les 
Caramelles Infantils de Sant 
Julià de Vilatorta, que aquest 
2022 compleixen 20 anys.

L’aplec arrencarà a primera 
hora del matí amb la concen-
tració de les colles a la plaça 
de l’Ajuntament. A 1/4 d’11 
iniciaran el tradicional tomb 
caramellaire, que recorrerà 
els carrers Sant Roc, Balmes, 
Albereda, Núria, Església, 
Rector Roca i del Pont, per 
arribar a la plaça Major on 
hi haurà, a partir d’1/4 de 12 
del migdia, l’actuació de cada 
una de les colles participants. 
La trobada acabarà amb un 
dinar de germanor al pavelló 
municipal.

El vi, el formatge, la cervesa  
i els tastets, protagonistes de la 
Fira de Primavera de Sant Pere

Sant Sebastià viurà 
diumenge el seu 
tradicional aplec

Santa Eulàlia de Riuprimer 

Després de dos anys sense 
celebrar-se per la pandèmia, 
aquest diumenge torna el 
tradicional Aplec de Sant 
Sebastià. A 2/4 de 12 hi haurà 
l’ofici solemne i, tot seguit, 
una mostra de caramelles i 
ballets populars a càrrec dels 
grups caramellaires de Santa 
Eulàlia de Riuprimer. Al mig-
dia se servirà una arrossada i 
a la tarda hi haurà audició de 
sardanes i l’habitual rifa de 
pernils i llonganisses.

bé van actuar Els Estelladors, 
el grup d’adults creat el 1981 

que enguany estrenaven ves-
tuari. R.R.

Els Bastoners de 
Prats, a l’aplec de Sant 
Andreu de Llanars

Prats de Lluçanès Els Bas-
toners de Prats de Lluçanès 
van ser presents a Sant 
Andreu de Llanars després 
de la missa que es fa anual-
ment en aquesta esglesiola 
el Dilluns de Pasqua. La 
seva actuació formava part 
de l’itinerari que van seguir 
des de primera hora per 
les cases de pagès dels vol-
tants, on com és habitual 
els van convidar a menjar 
i beure. El dia anterior van 
mostrar els balls a l’interior 
del nucli urbà, lloc on tam-
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24 d’abril de 2022
Sant Julià de Vilatorta

Bressol de Caramelles!

Programa

De 9 a 10 matí: Arribada de les colles a la plaça de l’Ajuntament.
Esmorzar amb xocolatada, coca i vi dolç.

1/4 d’11 matí:  Tomb caramellaire pels carrers del poble: c. Sant Roc, av. Balmes, c. 
Albereda, c. Núria, c. Església, c. Rector Roca, c. del Pont i pl. Major. 
Les Caramelles del Roser obriran el seguici amb el cant dels Goigs del 
Roser. Als llocs indicats les colles convidades cantaran una caramella.

1/4 de 12 migdia: Actuació de les colles participants, a la plaça Major.
2 del migdia:  Dinar de germanor, al pavelló municipal. Tot seguit, sobretaula i comiat 

amb el Cant dels Adeus.

Caramelles infantils, Sant Julià de Vilatorta
Coral infantil Mestre Güell, Tàrrega
Coral Cants i Rialles, Sant Julià de Vilatorta

Coral Camprodon, Camprodon
Societat Coral Juventut Tianenca, Tiana
A tous... choeur, Pontellà-Nyils
Caramelles del Roser, Sant Julià de Vilatorta

CoLLES ParTICIPaNTS

43è Aplec
Caramellaire
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Sant Julià de Vilatorta

Miquel Erra

“És veritat el que m’han 
dit?”, li preguntaven entre 
sorpresos i un punt enfa-
dats a Núria Isern alguns 
dels últims comensals. La 
notícia havia començat a 
córrer entre la clientela els 
darrers dies i aquest Dilluns 
de Pasqua es va consumar: 
el popular restaurant de Ca 
la Manyana, de Sant Julià de 
Vilatorta, tancava les portes. 
L’històric establiment, però, 
manté oberts els allotja-
ments de la fonda, un servei 
que ja havia assumit aquests 
últims anys Isern, quarta 
generació d’aquesta nissaga 
d’hostalers vilatortins. La 
mort de la seva germana 
Mariona, el febrer passat, i 
la jubilació del seu cunyat, 
Silvino González, que jun-
tament amb la seva mare, 
Maria Menció, han pilotat el 
restaurant els últims 40 anys, 
han portat Isern a agafar-se 
un “període de reflexió”, que 
a curt termini passa per una 
redimensió del negoci.

El tancament del restau-
rant representa, també, 
el comiat professional de 
Silvino González, un cuiner 
que haurà marcat una època 
a Ca la Manyana. Va entrar 
als fogons de la casa amb 26 
anys i en surt a punt de fer-
ne 65, després de compartir 
tot aquest periple amb la 
difunta Mariona Isern –la 
seva parella–. “Aquí dins 
m’hi he format com a per-
sona i com a professional”, 
apuntava aquest dimarts 
visiblement emocionat. 
González, que va arribar a 
Osona amb tot just 17 anys 
procedent del seu Lleó natal, 
es mostra satisfet i agraït 
per tots aquests anys teixint 
complicitats. “Crec que, sen-

se buscar-ho, hem aconseguit 
el reconeixement de la gent.” 
En el seu cas, aportant una 
cuina d’arrel, honesta i sobre 
la base “d’uns productes de 
qualitat”; valors impregnats 
en l’ànima d’una fonda que 
sempre s’ha reivindicat com 
a tal. Durant aquests anys, Ca 
la Manyana també ha expor-
tat la seva cuina en projectes 
amb empremta, com els de 
La Masia de Taradell, els 
banquets a Santa Margarita o 
les dues etapes al capdavant 
del Divicnus, a Vic. 

Avui la fonda disposa de 18 
habitacions, part de les quals 
ocupades per estudiants 
universitaris, amb servei de 
manutenció inclosa. I és aquí 

on, ara mateix, Núria Isern 
vol centrar els seus esforços. 
La seva mare, Maria Menció, 
explicava, amb un punt de 
nostàlgia, que ja hi va néi-
xer, en aquesta casa, “i no 
n’he sortit mai més”, i fins 
a l’últim moment ha donat 
un cop de mà. Menció és una 
de les dones que han pro-
tagonitzat aquesta història 
familiar. Una història que va 
encetar la seva àvia, la pri-
mera manyana –era la dona 
del manyà i qui va començar 
a servir els primers àpats 
casolans mentre els carreters 
esperaven que els ferressin 
els cavalls–. L’establiment 
viurà un primer punt d’in-
flexió als anys 20 del segle 
passat, quan els fan recular 
sis metres la casa per eixam-
plar la carretera i la família 
aprofita per encarregar la 
reforma al mestre d’obres 
vilatortí Miquel Pallàs, que 
li imprimirà l’actual fesomia. 
Van ser els anys dels primers 
estiuejants al poble, que des-
cobrien a Ca la Manyana una 
calidesa i un tarannà que han 
esdevingut marca de la casa.

Canvi d’etapa
Sant Julià de Vilatorta El Dilluns de Pas-
qua va ser l’últim dia en què es van servir 
dinars al restaurant de Ca la Manyana. De 
manera improvisada, per immortalitzar el 

canvi d’etapa, els membres de la família que 
en aquell moment eren al restaurant es van 
fer una fotografia davant l’entrada amb la 
mare i àvia, Maria Menció, asseguda en pri-
mer terme. 

Pas al costat
Ca la Manyana de Sant Julià tanca el restaurant però manté els allotjaments d’aquesta fonda centenària

Anònims presenta la primera 
Fashion Gallery, dissabte a Vic

Vic

EL 9 NOU

L’espai de creadors Anònims 
del carrer Cardona de Vic, 
seu del Vic Fashion Institute, 
serà l’escenari de la primera 
edició de la Fashion Gallery, 
un nou format per presen-
tar creacions i propostes de 
joves dissenyadors. La cita 
serà aquest dissabte, a partir 
de les 6 de la tarda a la matei-
xa botiga, i hi presentaran 
les seves últimes propos-

tes Zhannaona (Ucraïna/
Barcelona), Roberta Modena 
(Itàlia/Barcelona) i Lisa 
Ivarsson (Suècia/Barcelona).

La proposta es presen-
ta com un nou format de 
galeria d’art a l’entorn de 
la moda, en una vetllada 
que inclourà performances, 
projeccions de fashion films, 
música electrònica en directe  
o un showroom. La cita esde-
vé un preàmbul de la tercera 
edició de l’Off Modo Fashion 
Festival, previst per a l’estiu.
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Torna la festa del barri de 
Montserrat, després de dos anys 
d’aturada. El programa arrenca 
aquest divendres –amb el pregó i 
un concert de Blackiss– i s’allar-
garà fins al 7 de maig. D’aquest 
dissabte destaca el Concert de 
Play-Back de l’escola Vall del Ges 
i, a la nit, un grup de versions. 

Diumenge serà el dia central de 
la festa, amb dos plats forts: el 
Cercabarri i la tradicional ballada 
de gegants, al migdia; i la Gran 
Quina, a la tarda. La jornada 
començarà amb la tradicional 
xocolatada. Fins al 7 de maig 
s’han programat una vintena de 
propostes per a tots els públics.

viñas, sl
c. montesquiu, 4 TORELLÓ
Tel. fax: 93 859 23 63 - Tel. 93 859 64 40
tallersgermansv@yahoo.com

Tallers Germans 

viñas, sl
Oferim els millors
serveis!

multimarca
mecànica general
Diagnosis
Revisions
Planxa i pintura

Autocrew - Xarxa de tallers
multimarca i multiserveis.

T’esperem!
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MANIPULATS I 
ACABATS OSONA, SL

Especialistes en treballs, processos i muntatges de tot 
tipus de materials i per a tots els sectors.

Embalatges de tots els formats de cartró ondulat.

Av. del Castell, 17 - TORELLÓ - Tel. 93 859 51 32 - 626 98 04 18
mao@osonanet.com - www.maosona.com

LA CUINA D’EN FELIU
Visiteu la nostra web: www.lacuinadenfeliu.cat
C. Girona, 33, baixos -Tel. 93 859 32 12 - TORELLÓ

Us desitgem bones festes del barri de Montserrat

C. Sant joSep, 1
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toRellÓ viC
C. lleida núm. 9
pol. aCt eCo.
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C. Indústria, 6 - 08570 Torelló - Tel. 93 850 48 37
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barri de 
Montserrat 
de Torelló
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Passatge Molí de la Canal, 4, local 8 - 08551 Tona
93 887 16 85 - 650 92 80 45 - www.pavimentscamps.com - info@pavimentscamps.com

C. Jaume I · 08551 TONA
Tel. 93 887 00 76

www.gardentona.com

Nou espai
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Tona

Òscar Embún

La paraula solidaritat prové 
del llatí solidus, que signi-
fica ‘solidari’ i es refereix al 
fet d’ajudar sense rebre res 
a canvi. En aquest sentit, 
l’Ajuntament de Tona ha 
decidit atorgar el Premi Noi 
de Tona d’enguany, màxim 
reconeixement d’aquest 
poble a la trajectòria de les 
associacions del municipi, 
a la Germandat de Sant 
Andreu, que havent nascut 
l’any 1870 està considera-
da l’entitat més antiga del 
poble. El jurat del premi 
reconeix així la tasca solidà-
ria de la Germandat envers 
els tonencs d’ençà de la seva 
creació i valora la promoció 
que fa de Tona més enllà dels 
seus límits municipals. El 
guardó es lliurarà pel juny. 

Com explica l’actual presi-
dent de l’associació, Joaquim 
Romeu, la Germandat de 
Sant Andreu, coneguda 
amb aquest nom arran de la 
fusió produïda l’any 1951 de 
dos Monts de Pietat (Unió 
Tonenca i Verge Maria dels 
Dolors), va néixer per “suplir 
la manca de la seguretat soci-
al de l’època’’. Amb l’objectiu 
de “donar suport a la gent 
quan els faltava alguna cosa’’ 
l’entitat pretenia “vetllar pel 
suport econòmic dels seus 
associats’’ en cas de malal-
tia o invalidesa com també 
mitjançant “el cobrament 
de subsidis dels seus hereus 
en cas de mort’’. En aquesta 
línia, l’any 1961 va suposar 
un punt d’inflexió per a l’en-
titat, i és que la creació de 

152 anys de solidaritat
La Germandat de Sant Andreu, nascuda l’any 1870, ha estat mereixedora del Premi Noi 
de Tona 2022; actualment enllesteixen un projecte d’acompanyament a persones soles

El primer llibre 
d’actes, un dels 
“tresors” de l’entitat
Tona L’entitat està pre-
parant una exposició i 
un llibre que recollirà 
la seva història. Un dels 
“tresors” documentals que 
preserven, en paraules 
de Joaquim Romeu, són 
tots els llibres d’actes des 
del mateix 1870, autèntic 
retrat de la vida associati-
va de la Germandat. A la 
foto, una pàgina de 1885.

d’un ampli ventall de serveis 
socials que l’entitat propor-
ciona des dels seus orígens, 
però que segons Romeu 
“s’ampliaran gràcies a un 
projecte que estarà enllestit 
els mesos d’estiu’’. A grans 
trets, es buscaran voluntaris 
que, per una banda, facin 
un servei d’acompanyament 
emocional a les persones que 
se senten soles i, per l’altra, 
donin suport a associats amb 
dificultats de mobilitat. Així 
mateix, la Germandat també 
cedeix l’ús de material orto-
pèdic als socis. Altrament, 
s’està estudiant la possibili-
tat que els associats tinguin 
vals de descompte per realit-
zar compres en alguns dels 
comerços del poble.

El conjunt de serveis que 
ofereix la Germandat per tal 
de millorar el benestar social 
de la ciutadania es remunta 
als anys setanta, quan l’en-
titat va comprar una ambu-
lància que, tot i ser privada, 
feia un servei municipal que, 
segons Romeu, “podia fer 
servir tothom’’. És així com 
aquest transport sanitari va 
esdevenir una mena de pre-
cedent d’altres serveis d’am-
bulància de Catalunya. Un 
d’ells és el de la Creu Roja, 
el creixement de la qual va 
provocar que la Germandat 
decidís vendre l’ambulància i 
utilitzar els diners per pagar 
dues urnes funeràries del 
tanatori de Tona, construït 
als anys noranta. 

En nom de la Germandat, 
Romeu agraeix la implicació 
de tots els integrants de l’as-
sociació perquè “sense les 
persones, les entitats no som 
res’’. Tot i que els estatuts 
estipulen que la Germandat 
pot operar a tot Catalunya, la 
seva idea és “continuar cen-
trant-nos en la gent de Tona’’ 
i potenciar la promoció i 
difusió d’un projecte “trans-
versal’’ i “amb molts agents 
implicats’’. 
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Joaquim Romeu i Valentí Boixó, actual secretari i un dels membres més històrics de l’entitat, aquest dimecres

l’anomenat grup familiar va 
significar l’accés de les dones 
com a sòcies de ple dret. La 

Germandat compta actual-
ment amb 333 socis que, a 
través del pagament d’una 

quota trimestral, gaudeixen 
d’aquestes prestacions eco-
nòmiques i es beneficien 
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C. Comtes de Centelles, 26- CENTELLES
Tel.  93 881 29 55 
C. Maduixers - La Garriga
Tel. 93 871 51 83 - 639 77 93 10

La passió pel món del ciclismeLa passió pel món del ciclisme

FERRÉ GESTIÓ
COMPTABILITAT, GESTIÓ i ASSESSOrIA

Pg. dels Plataners, 35 - Tel. 93 882 03 09 - ferregestio@ferregestio.com
BALENYÀ (Els Hostalets)

Asociación
Profesional
de Expertos
Contables
y Tributarios
de España

Associació Catalana d’Assessors
Fiscals, Comptables i Laborals

herminia pineda@  

C/ de la Bòbila, 1  (costat benzinera)
08550 Els Hostalets de Balenyà
pineda.textiles@gmail.com · Tel. 626 243 122 decor_her_pineda2015

veniu el dia
de sant jordi

i us regalarem
una rosa!

Divendres, 22 d’abril de 202254 OSONA SUD

El reportatge elaborat pel Grup de Recerca de Taradell n’explica els orígens i el seu dia a dia

Taradell

Laia Miralpeix

El Grup de Recerca Local pre-
sentarà el proper dissabte 30 
d’abril un documental sobre 
els 25 anys de la Fundació 
Vilademany (1996-2021). 
Serà a la Biblioteca Antoni 
Pladevall i Font de Taradell 
en un acte que també servirà 
per fer balanç de la feina rea-
litzada i per donar les gràcies 
a totes les persones entrevis-
tades pels membres del grup 
en els darrers dos anys. 

Al llarg dels 50 minuts de 
durada, en el documental es 
parlarà de la història de la 
Fundació des dels seus ini-
cis, quan el 1993 es va veure 
la necessitat que Taradell 
necessitava crear un servei 
d’atenció a la gent gran, pas-
sant per la construcció dels 
primers 20 habitatges tute-
lats (1996), el centre de dia 
(2000), la residència assisti-
da (2006), la gestió dels pisos 
socials del Pujoló (2013) i 
fins a la inauguració, just fa 
un any, del nou edifici (on hi 
havia l’antic CAP) destinat 
a habitatges tutelats amb 16 
pisos.

A banda d’explicar els 
orígens i l’evolució de la 
Fundació Vilademany de 
Taradell, el documental ela-
borat pel Grup de Recerca 
de Taradell també mostrarà 

Un documental pels 25 anys 
de la Fundació Vilademany
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Usuaris a punt de fer una de les activitats de gimnàs, fa uns mesos, als nous habitatges tutelats de la Fundació

van implicar amb la Funda-
ció. I evidentment, també té 
una part destacada la covid-
19 i com aquesta pandèmia 
va impactar a la Fundació 
Vilademany.

En total s’han entrevistat 
una cinquantena de per-
sones, que són la veu dels 
milers de persones que en un 
moment o altre s’han involu-
crat amb la Fundació al llarg 
d’aquests 25 anys. 

Actualment la Fundació 
compta amb una seixante-
na de treballadors que fan 
possible el funcionament de 
les 72 places de residència 
assistida, 40 places de centre 
de dia, les 33 places d’habi-
tatges tutelats, les 30 places 
de menjador social i les 21 
places de pisos tutelats. Des-
prés de 25 anys, la Fundació 
ha atès més de mil persones 
en els diferents serveis que 
ofereixen.

L’acte anual del Grup de 
Recerca començarà a les 11 
del matí i també s’explicaran 
algunes de les activitats pro-
peres del Grup de Recerca i 
els altres documentals amb 
què s’està treballant, com el 
dels bars taradellencs dels 
70 i 80.

Recollint els jocs amb què 
es distreien els nostres avis
Taradell Des del 2010 el 
Grup de Recerca Local de 
Taradell (GRLT) ha realitzat 
més d’una vintena d’audio-
visuals dedicats a recuperar 
la memòria històrica de 
Taradell i precisament el 
primer estava vinculat amb 
la Fundació Vilademany. Va 
ser el 2010 quan amb un grup 
reduït d’avis es va parlar dels 
jocs d’abans i els membres 
del GRLT van anar a la resi-
dència per entrevistar-los i 
també els van ensenyar com 
s’hi jugaven. Eren jocs com 
els esclopets d’en Pau, el bèlit 
i el pare Carbasser. Amb el 
pas del temps s’han recollit 
més d’una trentena de jocs 
d’abans que es poden veure 
al web del GRLT. 
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el seu dia a dia. I és que el 
reportatge també vol reflec-
tir la part més humana de la 
Fundació amb, d’una banda, 
les persones que hi treballen 
i, per l’altra, els usuaris a 
partir del seu propi testimo-
ni. Una part important del 
documental també la tindran 
les activitats que es fan a la 
Fundació, amb la implicació 
de diverses entitats, centres 
educatius i voluntaris que 
des del primer moment es 

L’INS Taradell 
també celebrarà 
els 25 anys

Taradell L’Institut de 
Taradell té previst celebrar 
els seus primers 25 anys de 
vida el proper 21 de maig. 
Inaugurat l’any 1995, la cele-
bració s’ha posposat durant 
dos anys, ja que s’havia d’ha-
ver fet el 2020, però va caure 
en plena pandèmia. Està 
previst realitzar diverses 
activitats durant tot el dia 
per commemorar les noces 
de plata del centre educatiu. 
Entre elles, un dinar amb 
exalumnes i també una expo-
sició fotogràfica. 
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SANT JORDI
Dissabte 23
Parades de llibres i roses a la plaça Major.

Visita guiada a l’exposició Metàfores amb l’autor, David 
Casals, a les 12 del migdia a la sala d’exposicions Niu del 
Palau.

Conta contes Sant Jordi. Una llegenda 2.3, a càrrec 
de Jordi Relats i Laura Marsal, a les 11 del matí a la plaça 
Major.

Ballada de sardanes amb la cobla Canigó, a les 12 del 
migdia a la plaça Major.

6a Enrosada jove, d’Accent Jove, a partir de les 12 del 
migdia a la riera Blanca.

Animació amb jocs i música en directe. A quant va la 
mel?, amb la cia. La Tresca i la Verdesca, a 2/4 de 6 de la 
tarda a la plaça Major.

Show còmic. Cafè i coruscant,un podcast de Centelles 
Arnau Casanovas i Guim Puig.
Veredicte i lliurament dels premis del relat breu i poesia per 
a joves 2022 a les 8 del vespre al Casal Francesc Macià.

DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA
Diumenge 24
12è Centelles en dansa.
Workshops obertes, amb Bea Villabol i Toni Torres,
a les 11 i a 3/4 de 12 del matí.

Jam de Lindy Hop, amb Vic Kick Swing,
a 2/4 d’1 del migdia a la pista del Casal Francesc Macià.

Dansa. Unravel
amb Àngel Duran Performing Arts,
a les 7 de la tarda al Casal F. Macià.

AgENDA
Divendres 22
Club del videojoc. Tens entre 13 i 
15 anys? Vine a descobrir què és 
ficció en el Joc!, a 2/4 de 6 de la 
tarda a la Biblioteca La Cooperativa.

Presentació del llibre 55 anys de 
cançons per tots els pobles, de 
Josep Maria Puigdomènech Boix, 
a 2/4 de 8 del vespre al Centre 
Parroquial.

SANT JORDI 2022
del 21 al 24 d’abril

www.centelles.cat
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Les abelles i l’or dolç
Francesc Roma, historiador de Sant Martí de Centelles, ha 
realitzat un treball sobre l’apicultura tradicional a Catalunya
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Francesc Roma

Sant Martí de Centelles

Ferran Morera

Així com les societats, la res-
ta d’espècies animals també 
ha patit canvis durant el seu 
transcurs. En el cas de les 
abelles, l’arquitectura apíco-
la, la fabricació de les arnes 
i la distribució de la mel 
dins dels ruscs han estat els 
canvis més notables d’aquest 
insecte tan comú a la nostra 
zona durant les èpoques de 
bon temps. 

L’historiador de Sant Martí 
de Centelles Francesc Roma 
ha realitzat Les cultures de les 
abelles. L’apicultura tradici-
onal a Catalunya, un estudi 
sobre l’apicultura tradicional 
a Catalunya. Va començar 
aquest projecte com una con-
tinuació d’un treball que va 
iniciar sobre les casseroles, 
uns hipotètics abeuradors 
per a abelles situats a llocs 
alts i amb especial incidència 
a la comarca del Ripollès. 
“Vaig començar a buscar 
informació, i de cop i volta 
ja estava immers en aquest 
nou projecte”, assegura 
Roma. 

El treball està compost 
per tres parts: apicultura 
tradicional i l’estat actual, la 
cultura material i la cultura 
immaterial o llegendes i 
creences al voltant d’aquests 
insectes. En la primera part 
del treball, Roma explica 
detalladament els sistemes 
actuals dels ruscs i recupera 
els descobridors d’aquest 

nou mètode per extreure’n 
l’anomenat or dolç. “Els 
americans i els francesos 
van ser els primers que van 
descobrir-ho i van portar-ho 
a la pràctica per no barrejar 
la mel amb la zona de criar, 
i així doblar la producció de 
mel i reduir la mortalitat de 
larves” cada vegada que es 
volia extreure la mel. 

En el segon apartat, l’his-
toriador de Sant Martí posa 
especial èmfasi en l’arqui-
tectura apícola tradicional, 
la fabricació de les arnes i 
els seus tipus i els diferents 
arners existents a Catalunya, 
a més d’explicar la transhu-
mància apícola i la mel d’alta 
muntanya. En la tercera i 
última part, Roma descriu 
la cultura immaterial que 
envolta les abelles. En aques-
ta, s’expliquen algunes de les 

creences i llegendes sobre 
l’insecte. Malgrat no ser tan 
reconegut, les abelles han 
comptat amb propietaris 
des de fa molt de temps “tot 
i que no es puguin marcar 
com altres animals”. En 
aquest capítol, l’historiador 
explica el cas de les propi-
etats apícoles durant els 
romans “quan es perdia de 
vista, la primera persona que 
la veia en passava a ser el 
propietari”.

El treball va acompanyat 
d’un annex, on hi ha fet 
l’anàlisi de les imatges his-
tòriques de les arnes, de 
manera que es mostra el can-
vi, tot i mantenir una forma 
molt similar. El projecte li 
ha permès guanyar, fa uns 
dies, el Premi Valeri Serra 
de Cultura Popular 2022 de 
Bellpuig. 

Fel Faixedas, padrí d’Una 
Tona de Màgia, a Tona, que 
‘ressorgeix’ dos anys després

Tona “Cremem, ressorgim, seguim.” És 
el lema de la sisena edició del festival 
Una Tona de Màgia, que se celebrarà a 
Tona del 6 al 8 de maig. Com l’au fènix 
–que aquí pren forma de conill–, el cer-
tamen retorna “amb vigor” després de 
l’aturada de l’any passat per la pandèmia 
i d’una cinquena edició, la del 2020, limi-
tada per la pandèmia. La presentació, 
dimecres a La Canal, va anar a càrrec del 
director artístic, Jordi Pota, i l’alcalde i 
regidor de Cultura, Amadeu Lleopart; a 
més del padrí d’enguany, l’actor i humo-
rista Fel Faixedas, que va aprofitar per 
encoratjar administracions i empreses 
“que tenen beneficis” a apostar per la 
cultura i contribuir a “descentralitzar” 
les propostes a comarques. La sisena edi-
ció manté un format similar a l’anterior, 
amb una clara aposta per la presència de 
magues, per l’off participatiu i per man-
tenir alguns dels grans mags que han 
passat per Tona aquests anys. La venda 
d’entrades per alguns dels espectacles ja 
està oberta, amb molt bon ritme per ara.
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AGENDA

Divendres 22

Calldetenes. Festival d’Arts 
al Carrer de Calldetenes. 
16.30, camp de futbol, taller 
de trencadissos i grafits. 
18.30, camp de futbol, 
conte teatralitzat Jorge 
Prats. 19.30, Migo misma, 
clown per a adults amb 
Montse Galobardes. 20.30, 
Els homes que parlen sols, 
poeticomusical amb Guillem 
Ramisa i Godai Garcia. 
21.30, Garci, concert acústic 
de versions. 22.30, Les 
Salvatges, punk-rock. 00.00, 
Fetus, punk/garatge. Plaça 
Onze de Setembre.

Centelles. Club del videojoc. 
Vine a descobrir què és ficció 
en el joc. Per a joves d’entre 
13 i 15 anys. Amb inscripció. 
Biblioteca La Cooperativa. 
17.30.

Presentació del llibre 55 
anys de cançons per tots 
els pobles, de Josep Maria 
Puigdomènech Boix. 
Presenta Xavier Ginesta 
i hi participen Marc 
Puigdomènech i Jordi 
Ginesta. Centre parroquial. 
19.30.

Folgueroles. Ball a la sala 
Dolce Vita. 21.00, sopar 
amb bufet lliure de pa amb 
tomàquet i embotits. 22.00, 
ball amb Josep Saez.

Sant Jordi. Exterior 
del Centre Cultural, 
recomanacions de llibres. 
Biblioteca, taller de punts de 
llibres. 17.00.

Lluçà. Presentació del llibre 
El Lluçanès desaparegut. 
Monestir de Santa Maria de 
Lluçà. 18.30.

Manlleu. Primavera 
(en)cantada. 10.00-13.00, 
plaça Fra Bernadí i altres 
espais, concurs de dibuix de 
Sant Jordi per als alumnes de 
les escoles de Manlleu. 15.30, 
plaça Fra Bernadí, La sardana 
a l’escola, cloenda de la 10a 
campanya amb la Cobla Sant 
Jordi - Ciutat de Barcelona. 
17.30, jardins de Can Puget, 
lliurament de premis del 
concurs de dibuix de Sant 
Jordi.

Presentació del llibre recull 
de poesia i art visual d’Els 
Vespres Malgastats 2022, 
recital amb Jaume Coll 
Mariné, Núria Martínez-
Vernis i Bartomeu Crespí, 
acompanyats amb música de 
Valentina Rosi. Micro obert. 
I vins i cervesa naturals i 
de proximitat seleccionats 

per en Guillem i la Clàudia. 
Jardins de Can Puget. 19.00.

Taula rodona “La fi del model 
de les caixes catalanes: un 
procés inevitable?”. Amb 
Antoni Castells, Antoni 
Garrido, Jordi Espona i Jaume 
Ribera. Modera: Pilar Abril. 
Museu del Ter i en línia al 
canal de YouTube del Museu. 
19.30.

Moià. Espectacle familiar 
Sant Jordis, princeses i dracs a 
grapats. A càrrec de Cristina 
Noguer i Albert Oliva. Parc 
del costat de la biblioteca. 
17.30.

Ripoll. Sant Jordi. 18.00, 
Biblioteca Lambert Mata, 
tastet d’autors km 0. 19.00, 
Museu Etnogràfic, acte per la 
República. 19.30, Biblioteca 
Lambert Mata, revetlla de 
Sant Jordi “A pols, recital de 
poesia escrita per dones”, a 
càrrec de Revers.

Roda de Ter. Espectacle de 
dansa No sin mis huesos. De 
Iron Suklls Co. Teatre Eliseu. 
20.00.

Sant Pere de Torelló. Sopar 
de Sant Jordi. Amb tiquet 
previ. Llar de Jubilats. 20.00.

Santa Eulàlia de Riuprimer. 
Sant Jordi. Presentació del 
llibre Come mierda, a càrrec 
de l’autor, Julio Basulto. 
Casal de Jovent. 19.00.

Setcases. Plasticopyr 
Project. Final Meeting 2022. 
Taller de ciència ciutadana 
“Plastic0Pyr Switch”. 
Jornada de mostreig i treball 
de laboratori per conèixer els 
efectes dels residus plàstics 
als ecosistemes aquàtics. 
Cal registrar-se. Sala dels 
Estudis. 09.15.

Taradell. Sant Jordi. 17.00, 
plaça de les Eres, berenar 
popular. 17.30, plaça de les 
Eres, espectacle infantil Joc 
de cadires, amb Cal Teatre. 
18.00, bosc del Pujoló, taller 
de circ amb inscripció. 19.30, 
Biblioteca Antoni Pladevall 
i Font, presentació del llibre 
Nits, de Rosa Codina.

Tona. Presentació del llibre 
Llibre de Tona. A càrrec del 
professor de filologia eslava 
Marc Ruiz-Zorrilla, sobre 
Ucraïna, història i cultura. 
Sala La Canal. 20.00.

Torelló. Festa major barri 
Montserrat. 21.00, Centre 
Cívic, pregó a càrrec de 
Maria Aceituno. 22.00, camp 
de futbol del Montserratí, 

concert amb Blackiss. 
00.00, camp de futbol del 
Montserratí, DJ Juan Ayala.

Sant Jordi i Santa Jordina. 
18.00, Casal Cívic, lectura 
de poemes de l’alumnat 
del taller “Lectura en veu 
alta”. Tot seguit, concert 
de la Coral del Casal amb 
la Coral d’Alpens. 19.00, 
Teatre Cirvianum, entrega 
de premis de la 24a edició 
dels Premis Literaris Vila de 
Torelló.

Vic. Inauguració de 
l’exposició “Mauthausen, 
les restes d’un genocidi”, 
de Victor Castelo. Galeria 
fotogràfica Tres-e-u. 19.00.

Concert d’Alma Olite i Jorge 
Nava. Vivint l’escena, un 
singular i original concert per 
a violí i piano. L’Atlàntida. 
20.00.

Concert de David Viñolas 
5et. Presentació del nou disc 
del nou projecte en quintet. 
Espai ETC. 20.00.

Concert de Chaqueta 
de Chándal. Punk-rock. 
Catalunya. Jazz Cava. 22.00.
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Borgonyà. Sant Jordi. Durant 
tot el dia fins a les 22.00, 
donem una segona vida als 
llibres. Casal de Borgonyà.

Calldetenes. Festival d’Arts 
al Carrer de Calldetenes. 
11.00, tallers de malabars i 
pintacares. 11.00, carrers del 
poble, espectacle itinerant 
Viuen com si mai anessin a 
morir, amb Boira Blanca i 
Anur. 12.00, 16.00 i 17.30, 
dalt el campanar, poesia 
Enfilats, amb Xevi Pujol i 
K100. 12.30, vermut-concert 
amb Guillem Roma. 16.00, 
circ Una gran obra, amb la 
Companyia Alquimia. 17.30, 
plaça de la Roca, teatre 
d’improvisació Sincronia. 
19.00, parc de les Adoberies, 
poesia bio-diversa Plantar-
se, amb Marian Masoliver 
i Boris Desbertrand. 19.30, 
terrassa del bar de l’Auditori-
Teatre, DJ Gonza, sessió new 
wave 80-90’s. 20.00, celler de 
Can Simeó, monòleg de Pep 
Alsina. 20.30, Celler de Can 
Simeó, poesia musicalitzada 
Piu piu i la mallarenga sense 
niu, amb Carles Corral i 
Xavi Turró. 21.00, sopar 
popular. 22.00, concert de 
rock amb Barrica Barraca. 
23.15, concert punk-rock 
amb Power Burkas. 00.30, 
sessió especial amb Gonza 
& Velasco DJ. Plaça Onze de 
Setembre.

Presentació del llibre El 
poder de les formigues, 
d’Enric Godó Martínez. 
Presentació teatralitzada 
amb la col·laboració de la 

llibreria El Clip. Plaça Vella. 
12.00.

Campdevànol. Sant Jordi. 
A partir de les 10.00, 
parades de llibres i roses 
i gimcana sobre llegendes 
de Campdevànol i ràdio al 
carrer. 12.00, taula rodona 
amb escriptors locals. 13.00, 
lectura de textos. 14.00, 
vermut popular. 16.00, plaça 
de la Dansa, representació 
teatral Sant Jordi... i altres 
històries, amb el grup de 
teatre Sol Solet. 18.00, sala 
auditori del Centre Cívic, 
entrega de premis del XXI 
Certamen Literari amenitzat 
amb l’actuació de Mecànica 
Orgànica. Plaça Anselm 
Clavé.

Camprodon. Sant Jordi. 
Entrega de premis del 2n 
Concurs Literari per a la gent 
gran. Plaça de Santa Maria. 
13.00.

Concert Entregirats. Amb 
la col·laboració d’Alexandre 
Hernández, Aniol Ponce i 
Jesebel Casal Camprodoní. 
19.00.

Centelles. Sant Jordi. Parada 
de llibres i roses. 11.00, conta 
contes Una llegenda 2.3, amb 
Jordi Relats i Laura Marsal. 
12.00, sala d’exposicions 
Niu del Palau, visita guiada 
a l’exposició “Metàfores”, 
amb l’autor David Casals; 
riera Blanca, 6a Enrosada 
jove; plaça Major, ballada 
de sardanes amb la Cobla 
Canigó. 17.30, animació amb 
jocs i música en directe amb 
la cia. La Tresca i la Verdesca. 
20.00, Casal Francesc Macià, 
xou còmic Cafè i coruscant, 
un podcast de Centelles, amb 
Arnau Casanovas i Guim 
Puig. Plaça Major.

Folgueroles. Ball a la sala 
Dolce Vita. 21.00, sopar 
de gala de Sant Jordi (amb 
reserva prèvia). 22.30, 
marató de ball amb Ostres 
Ostres, Joan Vilandeny, 
Eclipse i Jordi Bruch.

Sant Jordi. Durant tot el dia, 
plaça Verdaguer i plaça de 
Cal Turo, parada de roses i 
llibres. 11.00, Casa Museu 
Verdaguer, sessió de contes 
Riu al niu.

Gurb. Sant Jordi. Durant 
tot el dia, parades de llibres 
i roses de les entitats. 9.30-
10.30, jardins Mas Esperança, 
esmorzar escriptors i 
escriptores d’Osona. 
12.00, sala de cultura de 
l’Ajuntament, entrega 
de premis del concurs 
de fotografia i dibuix de 
l’estrella de la creu de Gurb. 

Manlleu. Sant Jordi. 9.00-
20.00, parades de venda 
de llibres, roses i plantes. 
12.00, Biblioteca Municipal 

de Manlleu BBVA, l’hora 
del conte amb l’espectacle 
de titelles Sant Jordi i el 
drac, amb Caro von Arend. 
13.00, espectacle de cant, 
teatre musical i dansa Off-
Broadway i Ballade Choir. 
17.00, local de l’entitat del 
passeig del Ter, plantada de 
gegants. 18.10, inici de la 
cercavila de gegants fins a 
la plaça Fra Bernadí. 17.30, 
audició de sardanes amb la 
Cobla Sant Jordi - Ciutat de 
Barcelona. Plaça Fra Bernadí.

Moià. Sant Jordi. Parades de 
llibres i roses. Durant tot el 
matí, els comerços de l’ABIC 
apadrinen un autor. Durant 
tot el dia, cercavila de Sant 
Jordi a càrrec de l’Espai 
Musical. Carrers del poble. 

Ripoll. Sant Jordi a La 
Lluerna. 10.30, conta contes 
amb la Rita. 12.00, concert 
de Marina Prat. 18.00, 
presentació del llibre Els 
misteris dels Golluts o nans de 
Ribes, amb els autors, Miquel 
Sitjar i Joaquim Roqué. La 
QP. 

Sant Jordi. Plaça de 
l’Ajuntament i centre vila, 
parades de llibres i roses. 
11.00-14.00, plaça Abat Oliba, 
jocs tradicionals. 18.00, plaça 
Abat Oliba, sardanes amb la 
Cobla Sol de Banyuls. 19.30, 
Teatre Comtal, teatre musical 
Mistela, Candela, Sarsuela, 
amb Epidèmia Teatre.

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

Roda de Ter. Espectacle Hi 
ha res més avorrit que ser una 
princesa rosa?. Amb Raquel 
Díaz i Paco Mir. Teatre 
Eliseu. 11.30.

Rupit i Pruit. Presentació 
del llibre Collsacabra 
desaparegut. Espai Joan Font. 
17.30.

Sant Hipòlit de Voltregà. 
Teatre El crèdit. Amb Rai 
Sánchez i Joan Salarich. 
Teatre. 21.30.

Sant Joan de les Abadesses. 
Sant Jordi. 10.30, biblioteca 
al carrer, tallers infantils 
i conta contes amb micro 
obert. 11.00, lliurament 
de premis del concurs de 
literatura infantil i juvenil 
Cler 2022 “Contes de por” i 
recollida de llibres infantils 
per la llar d’infants El Molí 
Petit. 11.30-13.30, taller 
d’art i natura “Roses sense 
espines”. 11.00-13.00 i 16.00-
18.00, intercanvi de llibres. 
13.30-20.00, Casal Jaume 
Nunó-El Palmàs, “Taula 
de llibres lliures”. Passeig 
Comte Guifré. 16.30-18.00, 
recital Dones properes, 
escriptores de proximitat, 
textos de les autores Rosa 
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Teatre El crèdit. Amb Rai 
Sánchez i Joan Salarich. 
Teatre. 18.00.

Sant Joan de les Abadesses. 
18è Cicle d’Espectacles 
Infantils. Contes de Sant 
Jordi amb la companyia Alma 
i la mar de contes. Teatre 
Centre. 17.00.

Sant Julià de Vilatorta. 43è 
Aplec Caramellaire. 9.00-
10.00, plaça de l’Ajuntament, 
arribada de les colles de 
caramelles i esmorzar. 
10.15, tomb caramellaire 
pels carrers del poble. 11.15, 
plaça Major, actuació de les 
colles participants. 14.00, 
pavelló, dinar de germanor, 
sobretaula i comiat amb el 
cant dels adeus.

Sant Pere de Torelló. Fira de 
Primavera 2022. Tot el matí, 
mercat del vi, el formatge i 
la cervesa i mercat de segona 
mà. 10.00-14.00, pavelló 
poliesportiu, acapte de sang; 
Llar de Jubilats, exposició de 
treballs. 11.00, IX Concurs 
de Baldufes; al gimnàs de la 
llevadora, taller de mobilitat 
sostenible. 12.30, tastet 
d’arròs. 13.00, reconeixement 
a la trajectòria a Josep M. 
Freixa i Josep Fontarnau. 
Plaça Monmany.

Santa Eulàlia de Riuprimer. 
Aplec de Sant Sebastià. 
11.30, ofici solemne amb 
els caramellaires del 
poble. Acabada la missa, 
caramelles i ballets populars. 
Seguidament, típica 
arrossada. 16.00, audició de 
sardanes amb la Cobla Cani-
Go de Torelló. Tot seguit, 
gran rifa de llonganisses i 
pernils. Parròquia de Sant 
Sebastià.

Seva. El crèdit. L’Antònia 
es dirigeix a una entitat 
bancària per demanar un 
crèdit personal, però quan 
la directora de l’oficina veu 
que no pot oferir cap tipus de 
garantia ni d’aval per tornar-
lo, decideix denegar-li. 
Davant d’aquesta negativa, 
l’Antònia no es conforma 
i fa una proposta molt 
desconcertant a la directora. 
Entrades a <entrades.el9nou.
cat> Sala Polivalent. 18.00.

Tona. Festa d’entitats. 10.00-
14.00, espai Muriel Casals, 
activitats diverses. 10.30, 
12.00, espai Muriel Casals, 
inauguració de l’exposició 
fotogràfica col·lectiva de 
l’Associació Fotogràfica de 
Tona. 12.00, Can Sebastià, 
inauguració de l’exposició de 
gravats “Arboretum”.

Torelló. Festa major barri 
Montserrat. 9.00, plaça de la 
Sardana, xocolatada popular 
i coca. 10.00, cercabarri de 
gegants. 12.30, ballada de 
gegants. 16.00, Centre Cívic, 

la gran quina del barri.

Espectacle Maestrissimo 
(Pagagnini 2). Espectacle a 
mig camí entre el concert de 
cambra, la comèdia satírica 
i el retrat d’època de la 
companyia Producciones 
Yllana. Teatre Cirvianum. 
18.00.

Vic. Sant Jordi. 10.30, Museu 
Episcopal, activitat familiar 
“El cavaller, la princesa i el 
drac”. 11.00, Casal Claret, 
taller de cant polifònic. 
16.00, plaça Gaudí, punt 
de trobada obert a músics, 
balladors i balladores. 18.00, 
plaça Major, ball amb els 
elements de la plaça Major.

Espectacle Terra baixa, 
d’Àngel Guimerà. Inici de la 
gira de l’espectacle creat en 
el programa televisiu El llop. 
Sessions a les 17.00 i 20.00. 
L’Atlàntida.

Commemoració 10 anys 
ANC. 17.00, proclama 
des de la Plaça de Vic i 
salutació especial a les 
persones de la “fila zero” i 
agraïment als voluntaris i als 
col·laboradors. Tot seguit, 
El cant dels indignats. 17.14, 
megaestelada humana i 
corals El Cant de la Senyera. 
17.30, acció per la llengua. 
17.45, parlaments. 18.14, cant 
d’Els Segadors i fi de l’acte 
més solemne. 18.15, batucada 
amb Valltucada de la Vall 
del Ges. 18.30, ball i música 
amb Els elements de Guida 
Sellarès. Plaça Major.

Taller de plantes 
aromàtiques. Activitat 
familiar on s’explicaran els 
beneficis i usos de diferents 
plantes aromàtiques. Parc 
infantil Rafael Gay de 
Montellà. 11.00-13.00.

Visita guiada dels 
diumenges. “Els retaules 
barrocs de Sant Felip i 
Santa Teresa”. A càrrec de 
l’Associació Vic Informadors. 
Amb reserva. Oficina de 
Turisme. 11.30.

Recorregut medieval. Visita 
comentada per l’art, la 
cultura i els costums del món 
medieval. Museu Episcopal. 
12.00.

Concert d’Amaia Miranda. 
Folk íntim, Bilbao. Jazz Cava. 
19.00.

Vilanova de Sau. Espai 
Natural de les Guilleries-
Savassona. Passejades 
guiades 2022. “Olors de 
natura”. Aquesta passejada 
llarga ens permetrà descobrir 
alguns racons propers al nucli 
de Vilanova de Sau des de dos 
punts d’observació oposats. 
Amb inscripció. Oficina 
de l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona. 09.00.

Torrent, Carme Porcel i 
Montserrat Picola i signatura 
de llibres. 18.00, presentació 
del llibre Biografia, inventari 
i transcripció de l’obra 
literària de Josep Picola i 
Soler (1913-2002), de Dolors 
Vilamitjana. Tot seguit, 
entrega de premis del XII 
Certamen Literari Joan 
Maragall. 19.30, concert amb 
The Taffaners. Passeig Comte 
Guifré.

Sant Joan de les Abadesses, 
la joia del romànic. Visita 
guiada. Oficina de Turisme, 
Palau de l’Abadia. 11.30.

Sant Julià de Vilatorta. Sant 
Jordi. 11-19.00, paradetes 
de roses i llibres. 18.00, 
espectacle infantil de Rah-
mon Roma. Plaça Catalunya. 
11.00-19.00.

Sant Pere de Torelló. Sant 
Jordi. Durant el matí, parada 
de roses. 16.45, sorteig dels 
premis de la campanya 
comercial de Sant Jordi entre 
les butlletes participants. 
17.00, dansa i poemes No 
hem oblidat, a càrrec de 
Gimgès amb música de Lluís 
Llach, Maria del Mar Bonet, 
Obrint Pas i poemes de 
Miquel Martí i Pol. El Mas.

Sant Vicenç de Torelló. 
Sant Jordi. 9.00-13.00, venda 
de llibres i roses, racó de 
lectura i poesia espontània 
i estenedor literari i 
bibliocabina a l’antiga cabina 
de telefònica. 11.00, entrega 
de premis del concurs relats 
breus. 11.30, presentació del 
llibre La Rita i en Cesc volen 
alt. 14.00, casal de la gent 
gran i centre d’activitats, 
dinar de Sant Jordi. Plaça de 
l’Ajuntament.

Santa Eulàlia de Riuprimer. 
Sant Jordi. Durant tot el dia, 
plaça de la Vila-1 d’Octubre, 
parada de llibres i roses de 
l’escola El Roure Gros. 17.00, 
Casal el Puig, celebració de 
Sant Jordi, amb inscripció.

Taradell. Sant Jordi. Tot 
el dia, nucli urbà, parades 
de roses i llibres. 10.00, pg. 
Domènec Sert, esmorzar. 
10.30, davant l’església, 
taller infantil de punt 
de llibre, amb inscripció. 
11.00, pg. Domènec Sert, 
signatura de llibres d’autors 
locals. 11.00, pg. Domènec 
Sert, cercavila gegantera 
i el Drac de l’Arpa. 11.30, 
davant l’església, premis 
del 5è Concurs d’Art Jove 
i concert de la Serra Music 
Band i l’Escola de Música 
de Taradell. 17.00, Can Just, 
taller d’enquadernació de 
planta seca i llavors, amb 
inscripció.

VIII Cicle de Músiques a 
Santa Llúcia. Concert Ombres 
i llums, amb el Cor de Teatre-

Joves. Can Costa Centre 
Cultural. 19.00.

Tona. Sant Jordi. 10.00-20.00, 
plaça Major i altres espais, 
parades de llibres i roses. 
11.30, plaça Major, espectacle 
familiar La llegenda del drac, 
a càrrec d’Ambauka. 20.00, 
esplanada de la Canal, Ball 
del Drac amb els Diables de 
Tona i Batuka Batraka. 21.00, 
Sala La Canal, espectacle 
Carola, a càrrec de la Cia. Q 
Arts Teatre.

Torelló. Festa major barri 
Montserrat. 16.00, Centre 
Cívic, presentació del llibre 
La Rodols i la Ret, a càrrec de 
l’autora Dolors Masferrer 
i l’ADET. 17.30, escola Vall 
del Ges, concert de play-
back. 22.00, escola Vall del 
Ges, ball a càrrec de grup de 
versions originals pregravada 
MTI.

Sant Jordi i Santa Jordina. 
10.00, plaça Vella, parades 
de llibres. 10.30, plaça Vella, 
tallers per a infants. 11.30, 
plaça Mossèn Fortià Solà, 
concert de l’Escola Municipal 
de Música de Torelló.

Vic. Sant Jordi. 11.00-
13.00 i 17.00-19.00, portes 
obertes a l’Ajuntament 
amb exposició de rams de 
roses de floristeries de 
Vic. 17.00-19.00, diversos 
punts de la ciutat, “La poció 
indesxifrable”, joc de pistes 
per a infants de 5 a 10 anys 
acompanyats per adults. 
17.00, CCVic La Guixa, La 
Rosa Folk 2022: tallers de 
danses i d’instruments. 
19.00, plaça Major, La 
Harpo’s Band surt al carrer: 
actuació de la companyia 
Pentina el Gat. 19.00, rambla 
del Passeig, ballada de swing 
amb el concert del grup Aya 
i Jumpin Cat’s 21.30, CCVic 
La Guixa, ball amb Gabriel 
Lénoir i Flowk.

Parada de l’Abacus. Signatura 
de llibres d’Emilio Benito, 
Cristina Masramon i Oriol 
Casellas. Plaça Major, 11.00-
12.00.

Parada de la llibreria 
Muntanya de Llibres. 
Signatura de llibres: 12.00-
13.00, Que Al·là em perdoni, 
de Laila Karrouch EL Jilali. 
15.30-16.30, Aquell vol de 
papallones, d’Eduard Sallent. 
16.30-17.30, Els descobridors 
de paisatges, de David 
Vilaseca. 18.00-19.00, Córrer 
per amor, d’Anna Comet. 
Plaça Major.

Recorregut medieval. Visita 
comentada per l’art, la 
cultura i els costums del món 
medieval. Museu Episcopal. 
12.00.

La Cava Club #2 Konvent. 
Electrònica, techno, house 

amb Amiant, Principia DJ, 
DJ Coconauta, DJ Ivana Ray 
Singh i Gil Roca. Jazz Cava. 
23.00-05.00.

Vilanova de Sau. Presentació 
del llibre Vilanova de Sau 
desapareguda. Centre Cívic. 
17.00.

Diumenge 24

Calldetenes. Festival d’Arts 
al Carrer de Calldetenes. 
11.00, batucada Batec d’un 
somni. 13.00, espectacle 
Woooow! amb la pallassa 
La Churry. Plaça de la 
Independència.

Inauguració de l’exposició 
“Col·lecció Abartium”. Amb 
l’obra més recent de Josep 
Vernis. Abartium Galeria 
d’art. 12.00.

Castellterçol. Teatre Ovelles. 
Amb Biel Duran, Sara 
Espígul i Eduard Buch. El 
Centru. 19.00.

Centelles. 12è Centelles 
en dansa. 11.00 i 11.45, 
Workshops obertes, amb Bea 
Villabol i Toni Torres. 12.30, 
Jam de Lindy Hop, amb Vic 
Kick Swing. Pista del Casal 
Francesc Macià.

Dansa Unravel. Amb Àngel 
Duran Performing Arts. 
Casal Francesc Macià. 19.00.

Folgueroles. Berenar-ball 
a la sala Dolce Vita. Amb 
Enric. 17.30.

L’Esquirol. Presentació 
del llibre Collsacabra 
desaparegut. Sala de plens de 
l’Ajuntament. 12.30.

Manlleu. Caminada 
“Conèixer com arriba l’aigua 
a l’aixeta”. Museu del Ter. 
09.00.

Ripoll. La proclamació de 
la pubilla, hereu, pubilleta 
i hereuet de Ripoll. 11.30, 
cercavila amb el pubillatge 
d’arreu des de la Sala Eudald 
Graells amb tabalers i 
capgrossos. 12.00, església 
de Sant Pere, proclamació 
dels nous representants de 
la vila.

XLII Marxa de regularitat 
escola Vedruna de Ripoll. 
Davant l’escola. 09.00.

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

Roda de Ter. Blanca 
Llum Vidal i los Sara 
Fontan. Poesia i música 
experimental. Teatre Eliseu. 
12.00.

Ball a Can Planoles. Amb 
Alberto Paulo. 17.00-20.00.

Sant Hipòlit de Voltregà. 
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Farmàcies

Defuncions

Àngela Sala Tarrés. 95 anys. Tona/Calldetenes

Josep Collell Serra. 58 anys. Manlleu

Juliana Campos Pachón. 95 anys. Vic

Pep Izern Ciuró. 67 anys. Vic

Marina Quiles Alzamora. 100 anys. Centelles/Vic

Joaquim Casals Morató. 89 anys. Vic

Isabel Bonilla Bernol. 55 anys. Hellín/Vic

Antònia Forn Bisbal. 107 anys. Manlleu

Mercè Sala Ausió. 73 anys. Vic

Francisco Güell Casas. 71 anys. Vic

Antonia Viñets Garriga. 94 anys. Centelles

Francesc Vila Espinalt. 62 anys. Vic/Sant Julià de Vilatorta

Josep Nadeu Pujol. 91 anys. Vic

Maria Nogué Coma. 95 anys. Prats de Lluçanès/Manlleu

Pau Gala Márquez. 46 anys. Vic

Antoni Godayol Riera. 93 anys. Vic

Joan Marguí Piella. 65 anys. Vic

Manana Mikeladze. 55 anys. Vic/Geòrgia

M. Dolors Muñoz Bonilla. 76 anys. Vic

Dolores Garcia Ureña. 95 anys. Saragossa/Manlleu

Josefa Saurina Roca. 86 anys. Manlleu/Vic

José Luis Herrera Albarracín. 73 anys. Centelles/L’Alcúdia

Quirzet l’homenetSantoral

Divendres, 22

Sant Lluc

Sol: h 07.04 i 20.38

Dissabte, 23

Sant Jordi

Sol: h 07.03 i 20.39

Diumenge, 24

Sant Fidel

Sol: h 07.01 i 20.40

Dilluns, 25

Sant Marc

Sol: h 07.00 i 20.41

Dimarts, 26

Sant Isidor
 
Sol: h 06.58 i 20.43

Dimecres, 27

Mare de Déu de 
Montserrat

Sol: h 06.57 i 20.44

Dijous, 28

Sant Prudenci

Sol: h 06.56 i 20.45

Teresina Serra Bosch. 90 anys. Vic/L’Esquirol

M. Glòria Arumí Segalés. 91 anys. Tona/Vic

Lorenzo González Villarroel. 92 anys. Vic/Balenyà

Montserrat Aligué Bellvehí. 86 anys. Manlleu/Viladrau

Maria Rosa Montanyà Serra. 87 anys. Muntanyola

Ramon Roquer Mas. 73 anys. El Brull

Matias Contreras Carriqui. 64 anys. Tona

Josefa Tió Pujadas. 87 anys. Tona

Esteban Carpio Calahorro. 87 anys. Tona

Elvira González Aragonés. 89 anys. Montesquiu

Angelina Noguera Sallarés. 73 anys. Torelló

Ramon Font Casellas. 93 anys. Sant Hipòlit de Voltregà

Teresa Codinachs Riera. 91 anys. Torelló

Antonio la Rosa Cuenca. 77 anys. Sant Hipòlit de Voltregà

Claudi Nebot Guillot. 83 anys. Prats de Lluçanès

Montserrat Barrabés Ariño. 95 anys. Sant Boi de Lluçanès

Primitiva Cabanas Terricabras. 100 anys. Sant Boi de Llu-

çanès

Mercè Arbite González. 79 anys. Ripoll

Pilar Santaolalla Sánchez. 96 anys. Ripoll

Eudald Guix Estel. 87 anys. Campdevànol

Nativitat Ortiz Álvarez. 92 anys. Campdevànol

Naixements

Si voleu publicar el nom dels 

vostres fills en aquest apartat 

truqueu al tel. 93 889 49 49 o 

bé envieu un correu a:

agenda@vic.el9nou.com

Lluc Bardolet Estelrich. St. Vicenç de Torelló
Abril Bosch Cruz. Vic
Gal·la Masramon Codina. Gurb
Ritaj Ouachikh. Vic

Irene Roca Jiménez. Vic
Hassan Allouche. Torelló
Amir El Haddouchi Laghmaoui. Manlleu
Taysir Roubhi Aabaslama. St. Joan Abadesses

Vic

✚PORTAL DE QUERALT

C. Molí d’en Saborit, 2 | dia 22

✚YLLA-CATALÀ

Pl. Paradís, 2 | dia 23

✚TANYÀ

Pg. Generalitat, 14 | dia 24

Roda de Ter

✚DEL TER

Pl. Verdaguer, 1 | dies 22 i 23

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP

C. del Pont, 45 | dies 22 i 23

Tona

✚JAIME

C. Antoni Figueras, 11 | dies 22, 

23 i 24

Torelló

✚BARDOLET

C. Canigó, 72 | dia 22

✚ESTUDIS

C. Anselm Clavé, 2 | dies 23 i 24

Manlleu

✚ASSUMPTA AUTET

C. Font, 15 | dia 22

✚ESTHER POU

C. Vilamirosa, 109 | dies 23 i 24

Olost

✚LÓPEZ

Pg. Dr. Lleopart, 4 | dies 22 i 23 

matí

Prats de Lluçanès

✚VIVER

C. Major, 35 | dies 23 matí i 24 

matí

Sant Bartomeu del Grau

✚CASACUBERTA

C. Vell, 35 | dia 23 matí

Ripoll

✚ROCA COMA

Ctra. Barcelona, 38 | dia 22

✚RIU LABABIDI

Pl. Gran, 24 | dies 23 i 24

Sant Joan de les Abadesses

✚CAMPRUBÍ

C. Ramon d’Urg, 56 | dies 22, 23 

i 24

PODOLOGIA:
Sílvia Nieto Pl. Santa Clara, 6 93 886 10 55
Marta Serra Bisbe Strauch, 16 93 889 46 02 Mútues i Privats (CEMAV)
Yvonne Alonso Pg. Generalitat, 26 93 885 46 52

Rbla. Davallades, 5 93 885 47 22

TERÀPIA VISUAL
Roger Verdaguer Rbla. Davallades, 5 93 885 47 22

Pl. Sta. Clara, 6
93 886 10 55
Pg.Generalitat, 26
93 885 46 52
Rbla. Davallades, 5
93 885 47 22
C. Nou, 43
93 886 10 55
VIC
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#ElTemps per Compartir

Vic

Ripoll

7.01 am

8.39 pm

Vic

Ripoll

7.02 am

8.38 pm

Vic

Ripoll

7.04 am

8.37 pm

Divendres Dissabte Diumenge

Temperatures

... aquesta setmana
Pluja

Les imatges dels lectors                                      eltemps@vic.el9nou.com

Assolellat

Parcialment cobert

Ennuvolat

Pluja

Tempesta 
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Població    Dia Mín.   Dia Màx. Litres

Centelles Sud 18-Abr. 5,7 16-Abr. 28,0 1,8

L’Esquirol Sud 18-Abr. 5,0 16-Abr. 25,3 11,2

Molló 13-Abr. 4,3 16-Abr. 21,0 29,1

Núria 18-Abr. -0,3 16-Abr. 13,7 16,6

Prats de Lluçanès 18-Abr. 4,5 16-Abr. 26,3 8

Ribes de Freser 18-Mar. 2,1 16-Abr. 23,8 4,4

Ripoll 17-Abr. 4,2 16-Abr. 26,0 8,0

Roda de Ter 18-Abr. 3,3 16-Abr. 28,2 6,4

Sant Pau de Segúries 18-Abr. 2,0 16-Abr. 23,4 14,1

Sant Pere de Torelló 18-Abr. 5,8 16-Abr. 27,2 7,8

Sant Quirze Besora 18-Abr. 7,1 16-Abr. 26,4 7,2

Ulldeter 20-Abr. -2,9 16-Abr. 8,6 32,4

Vic 18-Abr. 4,3 16-Abr. 27,1 7,2

Previsió divendres
Les altes temperatures de Setmana Santa, amb 
màximes de 28°C, i els ruixats generals dels 
últims dies han estat els protagonistes. Aquest 
divendres tenim una petita treva. Matí fresc 
i amb restes de nuvolades que deixaran el cel 
mig ennuvolat i amb algun ruixat de tarda al 
Ripollès. Temperatures màximes suaus i amb 
el vent moderat del sud-oest.

Previsió dissabte
Dia de Sant Jordi complicat. Matí fred, amb 
mínimes baixes i màximes de 13 a 15°C. Am-
bient igualment fresc al llarg del dia. El pas 
d’un front atlàntic amb entrada d’aire fred 
deixarà el cel parcialment ennuvolat i amb 
alguns ruixats al llarg del dia. El vent serà de 
fluix a moderat del sud-oest. La cota de neu 
se situarà als 1.700 metres.

Previsió diumenge
Aquest diumenge quedaran restes d’inestabi-
litat que podrien deixar algun ruixat al Ripo-
llès. A la resta, domini del sol i algun banc de 
boira matinal. Les temperatures seran fredes 
al matí i altes a les hores centrals del dia, amb 
màximes de 17 a 19°C. Dilluns continuarà el 
contrast tèrmic i amb algun ruixat a munta-
nya.

EL TEMPS Informació facilitada per: meteosona.com i acom.cat
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GUIA SERVEIS
si voleu ser-hi
truqueu al
93 889 49 49

Compro
pisos i Cases

a osona
visita sense Compromís

joan 617 28 08 50

Ctra. N-152, km 75,6 - LES MASIES DE VOLTREGÀ

93 857 11 53 - 93 850 24 70
US OFERIM ELS NOSTRES SERVEIS
- COMPRA DE VEHICLES ACCIDENTATS
- RETIRADA DE VEHICLES USATS PER DESBALLESTAMENT
- TRAMITACIÓ DE BAIXES DEFINITIVES
- VENDA DE RECANVIS D'OCASIÓ

Per a més informació, truqui'ns als telèfons:
                                                           93 857 11 53

   93 857 06 10
                                                           Fax 93 850 24 70

www.desguaceslagleva.com
Botiga on-line

DESEMBUSSOS
i FOSSES SÈPTIQUES

Ctra. Sant Hipòlit, km. 4,100 - GURB

Tel. 93 886 24 78
www.terricabras.cat

• Servei de 
guardamobles

• Especialistes
en muntatge i 
desmuntatge

   de mobles

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

Tel. 630 96 42 84 - 93 857 03 74 - contacte@neida.catDESEMBUSSOS, NETEGES i TraNSpOrT D’aiGUa

Tel. 93 854 11 69
Av. Països Catalans, 5 B - VIC

www.girbauconsu ng.com
girbau@girbauconsu ng.com

Ajuts a l’agricultura 
ecològica (DUN)

REStAuRANt

CARREtERES
4

Restaurant:
Obert de dilluns

a diumenge:
Menú diari 15
Cap de setmana

25

Cafeteria:
Menús de dilluns

a diumenge

Carretera C-17, km 50 - Tona (Barcelona)
Tel. 93 887 03 50 - Fax 93 887 04 00

fidormasl@gmail.com
 www.4carreteres.com

C. de la Riera, 13   

Tel. 93 889 52 71  
Vic

www.elcaliuvic.com

Des de 1992

Serveis

Detectius Privats. Pagès i 
Gassó. Investigacions famili-
ars, laborals i mercantils. Con-
trol de menors. Tel. 93 883 28 
33.

Treball

Es necessita quiromassatgis-
ta. Interessats truqueu al tel. 
696 45 75 45.

Es busca senyora per netejar 
la casa. Amb referències. Cot-
xe propi. A Torelló. Tel. 630 
20 43 01.

Empresa de comunicació 
necessita incorporar: comer-
cial de telemàrqueting. Bus-
quem: persona activa i amb 
ganes de treballar. Informàti-
ca a nivell d’usuari/a. Català 
parlat i escrit. Preferiblement 
d’Osona. Oferim: sou fix + 
comissions. Formació a càrrec 
de l’empresa. Treball en equip. 
Incorporació immediata. Inte-
ressats/ades podeu enviar CV 
a treball@vic.el9nou.com
indicant la referència 250322.

Es necessita farmacèutic per a 
incorporació al mes de juny o 
setembre de 2022 a la Farmà-
cia Bardolet de Torelló. Jorna-
da completa i horari intensiu. 
Interessats envieu CV a far-
maciabardolet@gmail.com
Tel. 93 859 16 94.

Empresa familiar especialitza-
da en tramitació d’ajudes per 
al sector industrial necessita 
incorporar tècnics per a la 
gestió d’ajudes i prepara-

ció de projectes d’inversió. 
Es valorarà: persona proacti-
va. Experiència en tramitació 
d’ajudes. Experiència en audi-
tories energètiques. Formació 
universitària enginyeria. Ofe-
rim: sou fix + incentius. For-
mació contínua. Incorporació 
immediata. Bon ambient de 
treball. Interessats/ades podeu 
enviar CV a jmatas@ener-
bus.com

Altres

Classes particulars de ciènci-
es. Noi llicenciat en Enginye-
ria Industrial amb experiència 
de 8 anys ensenyant en acadè-
mia ofereix classes particulars, 
individuals o grups, de física, 
matemàtiques i resistència de 
materials i estructures i mecà-
nica. Disponibilitat també a 
l’estiu. Tel. 630 34 92 74.

Immobiliària

Taller de retolació a Osona 
en traspàs per jubilació. Local 
propi i cartera de clients a ple 
rendiment. Bons tractes. Tel. 
609 35 18 25 (Pere).

Opor tun i t a t !  Traspasso 
estanc. 225.000 . Vendes: 
900.000 . Tel. 665 67 29 77
(WhatsApp).

Vendes

En venda grua elèctrica 
ortopèdica per moviment de 
persones discapacitades amb 
dos arnesos. Un estàndard i 
l’altre per al bany. Tel. 629 
76 10 62.

GUIA
GASTRONÒMICA

93 889 49 49

GUIA
GASTRONÒMICA

CLASSIFICATS GUIA DE
SERVEIS

Venc e-bike KTM Macina 

Prowler, 2020, talla L, motor 

Bosch, bateria 625 W, canvi 

i frens 4 pistons XTR, doble 

suspensió, tija telescòpica. 

Preu 2.500 Tel. 605 31 32 

65.
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Espai patrocinat per OfErtEs dE fEINA

Busquem
estudiants d’últim curs o 
de master de fisioteràpia 
o terapeuta ocupacional
Per atendre a domicili un nen 
amb paràlisi cerebral.
Horari de tardes

Interessats truqueu al tel. 
620 86 36 63

Oferta de feina: Consultors tècnics
Empresa familiar especialitzada en tramitació d'ajudes pe l sector industrial necessita incorporar tècnics per a la
gestió d'ajudes i preparació de projectes d'inversió.

Es valorarà

Persona proactiva

Oferim

Sou fix + incentius

Formació contínua
Incorporació immediata

Bon ambient de treball

Interessats/ades podeu enviar CV a jmatas@enerbus.com

Formació universitària enginyeria

Experiència en tramitació d'ajudes
Experiència en auditories energètiques

r a
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Important empresa de serveis 
informàtics de Vic en fase de 
creixement, especialitzada a 

proporcionar solucions ERP per al 
sector alimentari i industrial, requereix 

incorporar un/a:

tècnic/a
de
sistemes

Grup empresarial del sector 
agroalimentari i ramader

d’Osona
amb més de 50 anys de trajectòria, 

requereix incorporar
un/a:

Tècnic/a
compTable
(Horari a acordar)

Empresa familiar del sector de la construcció, 
amb seu a Vic i en continu creixement i 
professionalització,
requereix incorporar un/a:

cap d’obra
(industrial)

Despatx d’advocats de Vic, de reconeguda 
trajectòria i reputació, requereix incorporar 
un/a

Responsable
d’assessoRament fiscal
i un/a

advocat/ada civil
o meRcantil

Important empresa
del sector energètic

amb presència
internacional

i més de 35 anys de 
trajectòria

requereix incorporar
en el seu equip dos:

Tècnics de 
Helpdesk
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J. Dinarès i Prat
Metge–Uròleg

UROLOGIA GENERAL I INFANTIL

UROLOGIA

HORES CONVINGUDES
dinaresvic@hotmail.com

Rda. Camprodon, 26 • Escala D. baixos
VIC - 93 885 27 56

C. Macià Bonaplata, 4 • Escala B2, 2n 1a
Ripoll - 972 71 43 54 (edifici Casino)

DERMATOLOGIA
Dr. Josep M. Arimany

Dra. M. A. González-Enseñat
- Dermatologia 

i Dermatologia PeDiàtrica
- teràpia fotodinàmica - làser
rambla Hospital, 4, pral. 1a

tel. 93 885 24 36 - 08500 Vic

Anàlisis clíniques

Horari d’atenció:
de dilluns a divendres de 7.30 a 20.00 i dissabte 
de 8.00 a 14.00
Horari d’extracció:
de dilluns a divendres de 7.30 a 19.00 i dissabte 
de 8.00 a 13.00

Rambla del Passeig, 54 · 93 883 23 04
www.synlab.es

Vic PAsseig

OFTALMOLOGIA

Dr. RAFART ARUMÍ

• OFTALMOLOGIA GeneRAL
• cIRURGIA OcULAR

Clínica de Vic
Rda. Francesc Camprodon, 4, 3a planta

VIC - Tel. 93 885 55 09

Dr. Oriol Parés
ANGIOLOGIA i CIRURGIA VASCULAR

MALALTIES CIRCULATÒRIES
Varius (ChIVA, estètica...)
edema limfàtic, úlceres...

CONCERT AMB MÚTUES

Vic - Bayés Consultori Tel. 93 889 22 29
Vic - Clínica de Vic - Bayés Clínica Tel. 93 881 65 00
Manlleu - Centre Mèdic Manlleu Tel. 93 851 41 11

OTORINOLARINGOLOGIA
Dr. Josep Molera Blanch

GOLA - NAS - OÏDA

HORES CONVINGUDES

Pl. Estació, 8, entresòl - VIC

Tel. 93 885 26 21

• Anàlisis Bioquímiques, Hematològiques, 
Microbiològiques-Parasitològiques.

• Al·lèrgia, hormones, fertilitat, Test A200.
• Serologia Covid19 i PCR.
• Anàlisis d’aigua de consum humà ISO 9001:2015.

De dilluns a divendres de 7.30 a 15h
Dissabtes de 9 a 13h

ANÀLISIS CLÍNIQUES
SYNLAB DR. J. FARGAS

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

ViCFem analítiques privades i per mútues

Poden demanar cita prèvia:
www.synlab.es

o també podeu trucar al
681 15 42 12

Horari de treball i extraccions

SupervitaminatS: alimentS
ricS en vitamineS i mineralS
Sovint busquem suports vitamínics per complementar la nostra alimentació 
diària, però el cert és que en una dieta equilibrada hi trobem tots els nutrients 
necessaris.

Dieta equilibrada i variada: recomanacions
Làctics: 2 racions/dia
Verdures: 2-3 racions/dia (alguna en forma crua)
Fruites: 2-3 racions/dia
Peix: 3-4 racions/setmana
Carn blanca: 2-3 racions/setmana
Llegums: 2-3 racions/setmana
Fruita seca: 3-7 racions/setmana
Oli d’oliva: 4 cullerades aprox./dia
Farinacis (pa/pasta/arròs integral)

Aliments rics en ferro
Menuts, cloïsses, anxoves en oli, rovell d’ou, pinyons, pipes de gira-sol, 
ametlles, germen de blat, civada, farina de soja, soja seca, cigrons, llenties, 
mongetes, pebre negre, menta, llevat sec.
Aliments rics en vitamina C
Guaiaba, grosella negra, kiwi, papaia, litxi, maduixes, taronja, pomelo, 
mandarina, julivert, pebre, bròquil, cols de Brussel·les, coliflor.

Aliments rics en àcid fòlic
Formatge brie, camembert, fetge de vedella i pollastre, rovell d’ou, castanya, 
cacauet, ametlla, farina de soja, civada, farina de blat integral, faves seques, 
soja seca, cigrons, mongetes seques, escarola, espinacs, brots de soja.
Aliments rics en calci
Llet, formatge, iogurts, peixets petits tipus sardines en oli, anxoves en 
oli, gamba, pop, caragol de mar, cloïsses, rovell d’ou, tots els fruits secs 
excepte l’anacard, farina de soja, galeta tipus maria, tots els llegums 
excepte els pèsols, pebre negre, menta, julivert, espinacs, bròquil, bledes, 
col llombarda.

Aliments rics en vitamina D
Ronyons i fetge d’animals, paté de porc, peix espasa, ostres, cloïsses, pop, 
llenguado, perca, cigala, pipes de gira-sol, nous, espaguetis integrals, pasta 
a l’ou, llenties.
Aliments rics en vitamina A
Làctics greixosos, menuts, pastanaga, moniato, espinacs, endívies, 
margarina, mantega, gelea reial. 93 889 49 49

GUIA MÈDICA

GUIA
MÈDICA
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Jordi 
Sunyer

Dimecres Pep Sala va passar 
per La tramoia i va explicar el 
motiu pel qual Sau ha tornat 

a gravar un disc després de 24 anys. Bé, Sau 
no. Sau30. Tot arrenca el 2017 quan la banda 
es va retrobar a les Tallades de Vilanova de 
Sau per fer-hi una festeta-concert i celebrar 
el 30è aniversari. Aquell dia, sense que esti-
gués res previst, algunes de les cançons les 
va cantar Jonathan Argüelles, un fan que ja 
coneixia Sala perquè tocava la bateria en un 
grup i a més tenia una banda de tribut a Sau. 
Els músics es van trobar a gust, hi va haver 
bon rotllo “i vam decidir fer un concert més 
bèstia per celebrar els 30 anys”. Aquell con-
cert va acabar sent al Liceu de Barcelona i, 
sense ni voler-ho, va anar acompanyat d’uns 

quants bolos arreu de la geografia catalana. 
I com qui no vol la cosa es van plantar a l’any 
2020. Feia 30 anys del Quina nit, “el disc que 
va canviar les nostres vides”, reconeixia Sala 
afegint que quan es té una edat “sempre hi 
ha excuses per celebrar els 25 o els 30 anys 
d’alguna cosa”. I sí, Sau30 va seguir i van 
decidir fer una gira reinterpretant tot el Qui-
na nit. I van regravar les cançons i fins i tot 
en van fer un DVD gravat en un observatori 
de l’Empordà, per veure bé la lluna... I des-
prés va arribar la covid i els confinaments i 
els músics van seguir actius escrivint des de 
casa. I sense pretendre-ho, a finals de l’any 
passat es van adonar que tenien un disc llest 
amb temes nous. I el van publicar. I aquest 
dissabte el presenten a l’Strenes de Girona 
i dijous que ve al Palau de la Música. És evi-
dent que les millors coses passen sense tenir-
les planificades.

EL FORAT DEL 9

Dolors Sabater, 
a ‘... i bona lletra’ 
Dolors Sabater, presi-
denta del grup parla-
mentari de la CUP; Jordi 
Armandans, director de 
FundiPau, i Gemma Boix, 
directora dels Serveis 
Territorials d’Educació a 
la Catalunya Central.

... i bona lletra 
dv., 21.00 ; ds., 14.30

‘Cinc revòlvers  
a l’Oest’ 
La pel·lícula d’aquesta 
setmana a Sala 9 és “Cinc 
revòlvers a l’Oest”, un 
western dirigit per Roger 
Corman i protagonitzat 
per John Lund i Dorothy 
Malone.

Sala 9 
divendres, 23.00

Sant Jordi, 
al ‘Torn de tarda’ 
El Torn de tarda d’aquest 
divendres estarà dedicat 
a la prèvia de Sant Jordi, 
visitant en directe floris-
teries, llibreries i conei-
xent com ha preparat la 
diada l’ADFO.

Torn de tarda 
divendres, 18.30

LA PROGRAMACIÓ DEL CAP DE SETMANA

Divendres 22

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.
12.30 ANGLE OBERT. Actualitat 
política. 
13.00 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Sant Jordi, recull literari. 
13.30 GAUDEIX LA FESTA. Cul-
tura popular. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 
14.30 LA PORTERIA. Esports. 
Presenta: Pitu Abril. 
15.30 PICALLETRES. Concurs. 
Institut del Voltreganès B - Col-
legi Vedruna Escorial Vic B. 
16.00 EL 9 INFORMATIU.
16.30 FET A MIDA. Magazín. 
Presenta: Vanessa Raja i Pere 
Puig. 
18.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Presenta: Clàudia Dinarès. 
19.00 CONNECTI.CAT. Maga-
zín. Presenta: Jèssica del Moral. 
20.00 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Presenta: Clàudia Dinarès.
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. 
22.30 EL 9 INFORMATIU.
23.00 SALA 9. Cinc revòlvers a 
l’Oest. 
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 23

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.30 TORN DE TARDA. 
7.00 TRUFFORUM 2022. 
Cuina. Nandu Jubany i Quico 
Arumí. 
8.00 TRUFFORUM 2022. Cuina. 
Lluc Crusellas. 
8.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
9.00 ANGLE OBERT. Actualitat 
política. 
09.30 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Sant Jordi, recull literari. 
10.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. Presenta: Pitu 
Anaya. 
10.30 QUATRE PARAULES. Lli-
bres i literatura. Presenta: Jordi 
Vilarrodà. 
11.00 SANT JORDI A LES PLA-
CES. Torelló. En directe. 
12.00 GAUDEIX LA FESTA. Cul-
tura popular. 
12.30 PICALLETRES. Concurs. 
Institut del Voltreganès B - Col-
legi Vedruna Escorial Vic B. 
13.00 SANT JORDI A LES PLA-
CES. Manlleu. En directe. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Meritxell Garriga. 
14.30 ... I BONA LLETRA. Espai 
d’entrevistes. Presenta: Natàlia 
Peix. 
15.30 LA TRAMOIA. Arts escè-
niques. 
16.30 SANT JORDI A LES PLA-
CES. Vic. En directe. 
18.00 EN JOC. Esports. 
20.30 NEX CAP DE SETMANA. 
Informatiu. Presenta: Meritxell 
Garriga. 
21.00 SANT JORDI A LES PLA-
CES. Torelló, Manlleu i Vic. 
23.00 ... I BONA LLETRA. Espai 
d’entrevistes. Presenta: Natàlia 
Peix. 
0.00 QUATRE PARAULES. Lli-
bres i literatura. Presenta: Jordi 

Vilarrodà. 
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. Els titulars d’EL 9 
NOU, agenda d’actes i moviment 
demogràfic d’Osona. 

Diumenge 24

6.00 TORN DE TARDA. 
8.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
9.00 SANT JORDI A LES PLA-
CES. Torelló, Manlleu i Vic. 
11.00 MISSA DE MONTSERRAT. 
Religiós. En directe. 
12.25 FUTBOL EN JOC. Esports. 
14.45 FORA DE FOCUS. Docu-
mental. 
15.30 EN JOC. Esports. 
20.30 NEX CAP DE SETMANA. 
Informatiu. Presenta: Meritxell 
Garriga. 
21.00 AVENTURA’T. Esports 
d’aventura. 
21.30 EL NOU TEMPS DEL 
PICÓ. Meteorologia. Presenta: 
Laura Ribes i Alfred Picó. 
22.15 TELÓ DE FONS. Arts escè-
niques. 
22.45 GASTROMÒBIL. Cuina. 
23.00 ... I BONA LLETRA. Espai 
d’entrevistes. Presenta: Natàlia 
Peix. 
0.00 ANGLE OBERT. Actualitat 
política. 
1.00 QUATRE PARAULES. Lli-
bres i literatura. Presenta: Jordi 
Vilarrodà. 
1.30 GAUDEIX LA FESTA. Cul-
tura popular. 
2.00 AVENTURA’T. Esports 
d’aventura. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. Els titulars d’EL 9 
NOU, agenda d’actes i moviment 
demogràfic d’Osona.

Sant Jordi a les places
Programa especial dedicat a la jornada de Sant Jordi, on 
durant el dia es connectarà en directe amb la plaça Vella 
de Torelló (11h), la plaça Fra Bernadí de Manlleu (13h) i 
la plaça Major de Vic (16.30h). Presentat per Maria Costa, 
s’acostarà l’ambient d’aquestes tres places de la comarca a 
través de tres connexions en directe, per conèixer com es 
viu el Sant Jordi i quines activitats s’estan duent a terme 
a cada població. Després de cada connexió, s’emetrà un 
recull de fragments d’entrevistes a autors que publiquen 
obra: Empar Moliner, Coia Valls, Carlota Gurt, Jofre 
Llombart, Màrius Serra, Tània Juste, Rafel Nadal, Tura 
Soler, Sebastià Alzamora, Toni Cruanyes, Andreu Claret, 
Miquel Puig, Josep Riera, Teresa Sagrera, Joan Lluís-Lluís, 
Blanca Busquets i Ferran Garcia.   

Sant Jordi a les places 
dissabte, 11.00, 13.00, 16.30 i 21.00

Les millors coses passen 
sense tenir-ho planificat
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Cromos

Biblioteca Torelló
Una bona notícia per als usuaris de la 
biblioteca de Torelló. Després d’anys 
i anys convivint amb aquells sorolls 
del crepitar del sostre de fusta, ara 
anuncien que el canviaran. Tota una 
generació havia après a llegir sentint 
de fons aquells sorolls paranormals 
dignes de Cuarto Milenio. 

Festius
Veïns de Molló van estar diumenge 
prop de tres hores sense aigua. Es 
veu que es va rebentar una canonada 
i hi havia una fuita d’aigua. L’alcalde, 
Pep Coma, es lamentava que les ava-
ries sempre són en dies festius. Per 
sort hi ha gent que treballa 365 dies 
l’any i també el Diumenge de Pasqua.

Olor
El meteoròleg de TV3 Dani Ramírez 
va participar en la presentació del lli-
bre Enamorats del temps. Va venir en 
tren i va assegurar que si li haguessin 
tapat els ulls quan va posar els peus a 
terra no hauria tingut cap dubte que 
ja era a la Plana de Vic: per la forta 
pudor de porc. Som així.

Jubany
I si alguns arreglaven canonades el 
Diumenge de Pasqua, el cuiner Nan-
du Jubany i Anna Orte es van tornar 
a casar 25 anys després de fer-ho per 
primer cop. Ho van fer a Formentera, 
on tenen el restaurant Es Còdol Fora-
dat. Home, això s’avisa, que hi haurí-
em passat!
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Doncs això, 
que avui 
patim tots 
pel temps 
de demà. 
Després de 
dos Sant 
Jordi capats 

per l’implacable virus de la 
covid, avui no fem altra cosa 
que mirar el cel o l’aplica-
ció del temps del mòbil per 
escrutar la millor hora per 
sortir a passejar plegats pels 
nostres pobles i ciutats i cele-
brar col·lectivament la gran 
festa d’aquest país. Som així 

els de la nostra tribu. Sempre 
ho fem, això de mirar el cel. 
Curiosament, més que en cap 
altre lloc. I, encara, no sé per 
què.

M’explicava Francesc 
Mauri, el meteoròleg de 
TV3, que el nombre de visi-
tes al web del Meteocat, el 
servei d’informació oficial 
del temps a Catalunya, són 
les més destacades del món. 
Més que als Estats Units, 
la Xina o Rússia. Més que 
enlloc. No en nombre total 
però sí per volum de pobla-
ció. Això vol dir que els cata-

lans i les catalanes som, de 
tots els ciutadans del món 
mundial, els més preocupats 

pel temps. I, encara, no sé 
per què.

De fet, no sé si és que, 
realment, el que més ens 
preocupa és el temps. O si és 
que la preocupació pel temps 
que farà avui, demà o demà 
passat és la metàfora que 
ens descriu com a patidors 
de mena. Si és l’exemple que 
determina que patim per 
tot i en tot moment. Sovint, 
penso que tenim el patiment 
incrustat genèticament. I, 
també sovint, el que penso 
és que aquest sofriment pel 
temps, per si plourà o farà 

fred, és l’anticipació d’un vici 
molt nostre: pensar que tot 
pot sortir malament. 

També és cert que, massa 
sovint, tenim prou argu-
ments per pensar precisa-
ment això: que tot pot sortir 
malament. O pitjor. Rodalies 
Renfe hi ajuda. I l’espionatge 
d’Estat a través de Pegasus, 
també. I la guerra. I la infla-
ció. I les baralles polítiques. I 
el preu de la llum, la benzina 
i el gas. I el de les verdures i 
l’oli. I de tot, absolutament 
tot. I l’esclat de l’extrema 
dreta. I la corrupció. I les 
aparicions de Benzema en 
el temps de descompte. I el 
Barça, sovint una metàfora 
del país. 

Però de cara a aquest 
dissabte, hauríem d’estar 
tranquils. Perquè Sant Jordi 
sempre surt bé. Plogui o 
nevi. Així que, deixem de 
mirar el cel. Perquè farem 
el de sempre: sortir al carrer 
i reivindicar Sant Jordi, la 
nostra gran festa. Encara que 
aquest any caigui en dissab-
te. I, potser, ens mullem una 
mica. Dediquem, doncs, el 
dia d’avui a pensar quin o 
quins llibres comprarem i, 
sobretot, devorem-los. Per-
què no hi ha res millor que 
els llibres. Perquè no hi ha 
res més efectiu que les bones 
històries per reconstruir-
nos, allunyar la negativitat i 
reconstruir-nos com a tribu. 
No hi ha res millor que Sant 
Jordi per començar a pensar, 
definitivament, que les coses 
també poden anar bé.

Eloi Vila
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No hi ha 
res millor 

que Sant Jordi 
per començar 
a pensar que 

les coses també 
poden anar bé

ToT anirà bé


