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L’exconseller Jordi Baiget,
nou director general de la
Universitat de Vic-UCC
Aquest dissabte fa 25 anys que el Parlament de Catalunya va reconèixer per unanimitat els estudis universitaris
(Pàgina 5)

(Pàgines 2 i 3) L’estació de trens és la principal parada de taxis de Vic. A la capital d’Osona hi ha 25 llicències

Un veí de
Taradell denuncia
una agressió
homòfoba sortint
de festa

Arnau Rovira:
“L’actual govern de
Manlleu és el que
més ha invertit en
seguretat ciutadana”
(Pàgina 15)

Vic fa una prova
pilot amb un líquid
a les façanes per
evitar que els
gossos hi orinin
(Pàgines 6 i 7)

Radiografia al sector del taxi
Els taxistes viuen una setmana amb
mobilitzacions a Barcelona per reclamar
a l’administració que continuï limitant
l’acció d’empreses de l’estil Uber i Cabi-

fy. A Osona i el Ripollès, amb un mercat
poc atractiu per a aquestes companyies,
no hi ha de moment el mateix problema. Tot i això, els taxistes estan alerta

(Pàgina 33)

i aposten per oferir un bon servei que
eviti l’entrada d’unes empreses que a
tot Catalunya han multiplicat per 10 el
nombre de llicències en cinc anys.

(Pàgina 9)

(Pàgina 37)

ALBERT LLIMÓS

Balanç d’un any de
govern d’ERC i Junts
El pacte de govern que
Pere Aragonès i Jordi
Sànchez van forjar en una
masia de Prats compleix un
any. Osonencs i ripollesos
fan balanç de la feina feta.

ALBERT LLIMÓS

L’Esquirol tindrà
institut escola el
curs 2023-24 i hi
haurà d’invertir
1,8 milions

Testimoni del retaule de Sau al MEV

El futbol català tria representants

El Museu Episcopal de Vic ha incorporat a
la col·lecció l’única peça que es conserva del
retaule de l’església de Sant Romà de Sau.
És obra de Joan Gascó i datada l’any 1609.

La Federació Catalana de Futbol escull
diumenge nova directiva. En les quatre
candidatures hi ha representants osonencs.
EL 9 NOU n’ha reunit alguns d’ells.

(Pàgina 26)

L’exportació de
carn de porc a
la Xina ha caigut
gairebé un 70%
en només un any

ALBERT LLIMÓS

(Pàgines 12 i 13)
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Radiografia al món del taxi

El sector del taxi, històricament malavingut, ara està revolucionat per la
irrupció d’empreses com Uber o Cabify. La realitat de Barcelona, on els
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últims anys s’ha disparat la demanda
de llicències per part de companyies
VTC, no ha arribat de moment a Osona i el Ripollès, però alguns taxistes

de totes dues comarques sí que han
detectat puntualment xofers d’empreses com aquestes fent assistència
a carretera o serveis de mútues.

Un sector sota amenaça
La irrupció d’empreses com Uber o Cabify crispa el món del taxi, que també a Osona i el Ripollès es
caracteritza per les desavinences internes i les crítiques als ajuntaments a l’hora de controlar les llicències
Vic/Ripoll

Els taxistes han tornat a sortir al carrer aquesta setmana,
sobretot a Barcelona, per
reclamar que l’administració
no afluixi i continuï limitant
l’acció d’empreses de l’estil
d’Uber o Cabify més enllà
del setembre, quan s’acabarà
la moratòria que va aprovar
el govern espanyol ara fa
quatre anys. La principal
demanda del sector és que
s’apliqui la ràtio d’una sola
llicència de vehicle amb
conductor (VTC) per cada 30
de taxi. En el cas d’Osona i el
Ripollès, l’impacte d’aquestes companyies de moment
és testimonial. Els taxistes
de totes dues comarques coincideixen que ara per ara no
s’han estès a sobre el mapa,
malgrat que, segons Narcís
Coll, de Ripoll, puntualment
“sí que pugen per fer assistència a carretera o serveis
de mútues que les contracten des de Madrid”. Altres
conductors consideren que
es tracta de zones geogràfiques poc atractives pels VTC
perquè no hi ha el turisme
de Barcelona ni el moviment
empresarial de ciutats de la
seva àrea metropolitana. Des
de Torelló, Israel Gómez,
que es dedica sobretot a fer
trajectes vinculats a visites
o desplaçaments professionals a fàbriques, explica que
temps enrere hi havia companyies aèries que oferien
bitllets combinats per volar
i agafar vehicles VTC, però
“ara les aplicacions d’aques-
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Txell Vilamala

Taxis aturats aquest dijous al matí a la parada de davant de l’estació de trens de Vic

tes mateixes empreses et
diuen que Manlleu o Torelló
queden fora del seu radi
d’operacions”.
En el cas de Barcelona, la
disputa va esclatar el gener
de l’any 2019, amb un conflicte encès entre els taxistes i els VTC. Finalment la
Generalitat va determinar
que els serveis d’Uber o
Cabify s’haurien de demanar
amb almenys un quart d’hora d’antelació, la qual cosa
va provocar que aquestes
companyies abandonessin
temporalment la ciutat. Ara,
però, hi tornen a ser i, com
elles, d’altres que han pujat
al mateix carro.
Aquesta realitat es veu
lluny d’arribar a Osona i
el Ripollès. Gómez sí que
defensa, però, que ha d’em-

“Un 70% dels meus serveis
són trajectes d’empresa”
Israel Gómez atén sobretot les fàbriques de Torelló
Torelló
T.V.

Israel Gómez és nascut a
Barcelona, però va arribar
a Vic amb 12 anys i en fa 24
que viu a Torelló, on el 2003
li va sorgir l’oportunitat de
comprar una llicència de
taxi. Llavors no tenia cap

experiència al sector, però
ja li agradava conduir i va
decidir tirar-se a la piscina.
Amb els anys, i a base de
treballar, ha trobat nínxol de
mercat. Tal com explica, un
70% dels seus serveis són
trajectes d’empresa: “Tant
comercials de fàbriques
de Torelló que van amunt

pènyer el col·lectiu a estar
alerta, posar-se les piles i
garantir un bon servei, amb
mesures que van des de portar el cotxe net i polit fins a
tractar els clients amb deferència o no conduir sobrepassant els límits de velocitat.
A Catalunya el sector del
taxi s’ha caracteritzat històricament per tensions i
mala maror. La norma bàsica
diu que en principi un xofer
només pot recollir passatgers
al municipi d’on té la llicència, però a la pràctica aquesta
és una regla que no sempre
s’acaba complint. Alguns
conductors també lamenten
que n’hi ha d’altres que van
a “rebentar preus” i que els
ajuntaments, malgrat ser
l’òrgan competent pel que fa
a l’expedició i l’administració

i avall a vendre productes
com directius, mecànics,
muntadors... que recullo
a l’aeroport i venen des
d’altres països.” Això es
complementa amb transportar a vegades gent que
marxa de vacances o que ha
d’anar al metge a Barcelona
i vol fer-ho amb “algú de
confiança”, tranquil, sense
haver de patir pel trànsit o
l’aparcament.
Arrencar ja de base amb
una part important de feina garantida ha permès a
Gómez anar-se apartant

de llicències, se’n cuiden poc
i normalment no porten cap
control de qui opera al seu
municipi i com.
A l’hora de tancar edició
EL 9 NOU no havia rebut
resposta del Departament
de Territori amb les dades
radiografiades a escala local,
però segons professionals del
sector a Vic hi ha en actiu 25
llicències, mentre que a Manlleu en constarien 4 i a Torelló, 2. En el cas de la capital
d’Osona, valen entre 90.000
i 110.000 euros. Són xifres
altes perquè van buscades
–la majoria es traspassen
per jubilació– i perquè, tot i
pertànyer als ajuntaments, es
venen entre particulars, de
manera que s’imposa la llei
de l’oferta i la demanda. Un
estudi de la Generalitat d’ara

de serveis com els de nit
tornant de la discoteca o
les asseguradores que contracten taxistes a l’hora de
recollir conductors amb el
cotxe avariat a mitja carretera. També han passat a
la història situacions que
ara fan gràcia de sentir, des
de clients que en època de
vaques grasses li trucaven
demanant que els comprés i
portés a casa beguda o tabac
fins a matrimonis que se
servien del camuflatge del
taxi per investigar infidelitats.

fa 10 anys conclou que com a
mínim aleshores les inversions trigaven a quedar amortitzades, ja que els professionals facturen una mitjana de
45.000 euros anuals als quals
després s’han de restar les
despeses. La mateixa diagnosi, amb un apartat concret
centrat en Vic, recollia que a
la capital d’Osona la majoria
de taxistes treballen sis dies
a la setmana. Tant en aquesta
comarca com al Ripollès el
servei el presten autònoms
(sobretot homes), normalment sols o amb empreses de
poquíssims treballadors. “A
diferència de Barcelona, no
hi ha prou feina per treballar
les 24 hores del dia i tenir
assalariats”, explica Gómez.
El seu és un cas particular,
perquè va entrar al sector
sense ascendència familiar,
però la majoria de xofers
acaben exercint la professió
seguint les passes dels pares.
El del vigatà Josep Maria
Enciso, per exemple, hi va
estar 35 anys i ara ell ja n’hi
porta gairebé 15. Apunta
que, “més que conduir, per
mi l’essencial és que t’agradi
estar de cara al públic”. La
majoria de clients arriben
als taxistes, de fet, via coneixença de temps i boca-orella.
A Vic també hi ha actiu un
sistema de radioemissora (93
885 50 00) que anys enrere
els xofers d’altres poblacions volien estendre a escala
comarcal, però el projecte no
va prosperar justament per
la competència i les desavinences que caracteritzen el
sector.

Pel que fa al sector,
Gómez coincideix en l’anàlisi general que “som un
col·lectiu mal avingut.
Històricament hi ha hagut
moltes enveges entre taxistes i pobles, i això ha anat
creant males praxis”. Un
altre obstacle que han de
sortejar són els augments de
costos i el fet que les noves
tecnologies permeten treballar telemàticament. En
el seu cas, per exemple, això
vol dir menys trasllats amb
motiu de trobades i reunions presencials.
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“Hi ha taxistes amb llicències
d’aquí però que no hi treballen”
Ripoll
Jordi Remolins

El dia que Joan Coll va deixar
de ser conductor per altres
empreses i es va instal·lar pel
seu compte com a taxista ja
era una persona molt coneguda a Ripoll. Durant molts
anys va ser habitual veure’l
al volant d’autocars que feien
serveis per tota la comarca
i en trajectes més llargs. Va
ser el 1992 quan va fer el
pas professional, al qual el
seu fill Narcís es va unir dos
anys més tard, “quan ja havia
complert el servei militar”.
Desgraciadament, un accident va posar fi a la vida d’en
Joan el 1996. Aleshores, el
seu fill petit, en Miquel, va

agafar el relleu en una empresa que s’ha mantingut fins
a l’actualitat.
Tots dos germans són autònoms, però a més disposen
d’una empresa on fa quinze
anys hi van afegir el servei
de diversos autocars. Actualment tenen fins a cinc taxis,
encara que “amb tres faríem
de sobres”. A més, compten
amb quatre treballadors més
fixos, i dos d’eventuals els
caps de setmana. Hi va haver
una època en què els trasllats
de malalts per fer diàlisi o
radioteràpia van provocar
un augment del nombre de
taxis a tota la comarca. Des
que el servei es va perdre en
mans de les ambulàncies s’ha
reduït substancialment. A tot
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Els germans Coll disposen de cinc vehicles

Narcís Coll, amb un dels seus vehicles. L’empresa la va iniciar el seu pare i hi treballen tots dos germans

el Ripollès n’hi ha al voltant
d’una quinzena, encara que
algunes llicències “els tenen
taxistes que en el seu moment
van comprar-les perquè els
sortia a compte, però que treballen a Olot o Berga, i difícilment pugen si no és per fer

trasllats llargs a Barcelona”,
apunta Narcís Coll.
La feina en el sector va a
batzegades. Molts dies no
els paga la pena anar a la
parada de taxis, perquè “en
dotze hores no surt ni un
servei i aprofitem per fer

altres tasques”. En canvi,
altres jornades els poden
sortir tres o quatre viatges a
Barcelona. Les èpoques més
prolífiques solen ser a l’estiu o per vacances, però per
sota del que havia estat anys
enrere.

“Si et surt a compte o no, ho
has de valorar amb temps”
Vic
T.V.

Milers d’hores de volant. És
el que sumarien Josep Maria
Enciso i el seu pare si, com
amb el comptaquilòmetres,
fos possible tenir registrats
tots els trajectes que han dut
a terme. Ell va començar de
jove, amb 22 anys, influït pel
que havia mamat a casa, i ja
fa temps que es dedica en
exclusiva al servei de taxi.
Això li ha carregat la motxilla
d’anècdotes i li ha servit per
reafirmar-se en dues idees
fonamentals. La primera,
que l’ofici tant demana picar
pedra com serenor: “Hi ha
dies que vas de bòlit i d’altres
que estàs parat. És important



aprendre a gestionar-ho i
mirar si et surt a compte amb
perspectiva, perquè si no tiraries la tovallola al cap d’un
mes o unes setmanes fluixes.”
L’altra cosa que ha descobert
a base d’experiència és que
el sector es caracteritza més
per les desavinences que la
cordialitat: “La llei diu que
només hauríem de carregar al municipi on tenim la
llicència, però no sempre es
compleix. Costa que anem
tots a l’una.” En el seu cas, ara
es dedica sobretot al transport escolar, però també ha
anat fent cartera de clients
que ja el coneixen i l’avisen
per desplaçaments a l’aeroport, sopars de colla... “I gent
que recollim puntualment a



     
    

TOYOTA CASACUBERTA

casacuberta.toyota.es
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Josep M. Enciso, de Vic, va començar amb 22 anys

Enciso disposa d’una furgoneta amb rampa, adaptada a clients amb mobilitat reduïda

la parada de davant l’estació
o via el telèfon i l’aplicació
del taxi de Vic.” Per contra,
un passatger clàssic que es
va fent fonedís és el que per
tractaments de salut va cada
dia o molt sovint a l’hospital,
ja que “aquest servei l’ha



Ctra. Manlleu, 36 VIC
938 862 022

 "        !  

    

passat a prestar directament
la Seguretat Social”.
Després de gairebé 15 anys
en actiu –cinc simultàniament amb el seu pare, abans
que es jubilés–, una de les
coses que el fa sentir més
orgullós és haver-se decidit

al seu moment a comprar la
primera furgoneta adaptada amb rampa: “No la fem
servir cada dia, però sí que
sempre podem garantim un
servei inclusiu i apte per a
persones amb tot tipus de
mobilitat.”
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L’exconseller Jordi Baiget és el nou director general de la Fundació Universitària Balmes (FUB), l’òrgan rector
de la UVic-UCC. El patronat va apro-
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var dimecres el seu nomenament en
substitució de Joan Turró, que el passat mes d’abril va anunciar que deixava el càrrec per jubilació. Amb bones

connexions en el món de l’administració i de l’empresa, Baiget ariba just la
setmana en què la universitat celebra
el 25è aniversari.

L’exconseller Jordi Baiget és el
nou director general de la FUB
El ple del patronat va aprovar el nomenament dimecres, en substitució de Joan Turró
Vic

D’esquerra a dreta, Jordi Baiget, amb Josep Eladi Baños, Anna Erra i Josep Arimany, després de fer públic el nomenament

Als actes dels 20 anys
Baiget va tenir una relació
estreta amb la UVic-UCC quan era
titular del departament, que incloïa
les competències d’Universitats. Li
va tocar de presidir els actes del 20è
aniversari de la Universitat, i aques·
ta setmana, just al cap de cinc anys,
assistirà als del 25è aniversari com el
seu màxim executiu.
Vic

tamental i com a secretari
del govern. Economista,
amb estudis de postgrau en

Anàlisi Econòmica i profes·
sor universitari associat en
diversos moments de la seva

JORDI PUIG

Jordi Baiget, exconseller
d’Empresa i Coneixement,
serà el nou director de la
Fundació Universitària Bal·
mes (FUB). La incògnita de
qui substituiria Joan Turró,
que ha ocupat el càrrec al
llarg de més d’una dècada, es
va aclarir la tarda de dime·
cres, després de la reunió del
plenari del patronat, que va
aprovar la proposta presen·
tada per la presidenta i alcal·
dessa de Vic, Anna Erra.
La figura de Jordi Baiget
(Balaguer, 1963) s’ajusta·
va al perfil que buscava la
FUB. “Al principi no vam
posar noms”, explicava Josep
Arimany, regidor de Ciutat
del Coneixement i vocal del
patronat. Experiència en ges·
tió, en el món empresarial,
coneixement de l’administra·
ció i haver tingut relació amb
el món acadèmic eren alguns
dels requisits que es busca·
ven. Baiget s’hi ajustava. El
seu pas per la conselleria va
ser breu, destituït per Carles
Puigdemont quan portava
un any i mig escàs en el
càrrec. Anteriorment, però,
havia ocupat altres càrrecs
rellevants però poc vistosos,
com a director general de
Coordinació Interdepar·
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Jordi Vilarrodà

carrera, ha tingut també una
trajectòria com a directiu.
Actualment presideix Area8,

una agrupació d’empreses de
l’Hospitalet i Barcelona que
impulsen projectes relacio·
nats amb la sostenibilitat i
les energies netes.
Baiget va posar entre les
seves prioritats la d’intentar
“que es reconegui la pecu·
liaritat” de la UVic-UCC, i
se’n garanteixi “l’estabilitat
a llarg termini” reduint la
diferència amb les taxes de
matrícula que es paguen a
les universitats públiques.
“No està escrit enlloc que
hi pugui haver només un
model, els d’algunes univer·
sitats europees s’assemblen
més al de la UVic-UCC”, va
afirmar. El relleu amb Joan
Turró serà “dins de la nor·
malitat”, va dir Arimany, i el
ja exdirector general conti·
nuarà fins al setembre per
garantir la transició. Tant ell
com Anna Erra van agrair-li
“el compromís” i la feina que
ha fet. I un dels més explícits
va ser el del rector: “A l’arri·
bar des de fora, un ho ignora
pràcticament tot, i ell em
va ajudar molt, només tinc
paraules d’agraïment.”
Baiget només va fer una
breu referència al seu pas
per la conselleria quan va
dir que “el temps de la polí·
tica és determinat, i quan la
deixes pots continuar fent
altres coses”. La seva marxa
del govern va ser sonada,
després d’una entrevista al
diari El Punt Avui on lamen·
tava que alguns consellers no
tenien prou informació sobre
els passos que es feien cap
al referèndum i es mostrava
més disposat a anar a la presó
si calia que a rebre represàli·
es en qüestions de patrimoni
familiar.

La periodista i diplomàtica Cristina
Gallach, doctora ‘honoris causa’ per la UAB
Sant Quirze de Besora
EL 9 NOU

Cristina Gallach, de Sant
Quirze de Besora, i que
actualment exerceix com a
comissionada especial per
a l’Aliança per a la Nova
Economia de la Llengua
del Govern d’Espanya, va
ser investida dimarts doc·
tora honoris causa per la
Universitat Autònoma de
Barcelona. Nascuda el 1960,
Gallach, que va començar
la seva carrera professional
a EL 9 NOU, ha ocupat alts
càrrecs a la Unió Europea,
va ser secretària d’Estat

d’Assumptes Exteriors i per
Iberoamèrica i el Carib i,
d’entre altres, comissionada
del govern espanyol per a
l’Agenda 2030, l’encarregada
de desplegar els objectius de
desenvolupament sosteni·
ble de l’ONU. Abans també
havia exercit de corresponsal
de l’agència EFE a Moscou
i Brussel·les i de portaveu
de Javier Solana, tant com a
secretari general de l’OTAN
com a Alt Representant de
Política Exterior i Seguretat
de la Unió Europea.
Durant la cerimònia de
dimarts, el rector de la UAB,
Javier Lafuente, va elogiar

els valors de Gallach, com ara
el “compromís cívic”, “l’en·
tusiasme vital per l’ofici”, la
“voluntat clara de servei a la
societat” i la “implicació acti·
va i generosa” en iniciatives
per fer front als grans reptes
socials.
Ella, per la seva banda, va
dedicar la lliçó magistral a
repassar una trajectòria que
l’ha convertit en testimoni
directe de grans esdeve·
niments històrics de les
darreres dècades, primer
com a periodista i després
com a diplomàtica i col·
laboradora estreta de figures
com Solana o Ban Ki-moon.

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Ha ocupat alts càrrecs tant a la Unió Europea com al govern espanyol

Cristina Gallach i el rector Javier Lafuente, dimarts a la UAB

Segons Gallach, actualment
“tot apunta que entrem en
una nova divisió per blocs”:
“Per un cantó, l’occidental
i per un altre, una lliga que
abraça autòcrates, il·liberals,
populistes… amb el suport

d’alguns líders africans a
punt per passar comptes amb
les antigues potències colo·
nials.” També va parlar dels
efectes de la pandèmia, la
guerra a Ucraïna i el “deure
d’exercir la solidaritat”.

NOTICIES
Ofensiva contra l’homofòbia
EL 9 NOU

Dia Internacional contra l’LGTBIfòbia
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Arnau Márquez, de Taradell, va patir dissabte una agressió per la seva orientació sexual.
Cansat d’anys de discriminació, s’ha decidit a denunciar-ho públicament i als Mossos
Taradell

Arnau Márquez, de Taradell,
s’agrada, es considera una
persona feliç i viu amb total
naturalitat que li agradin els
nois en comptes de les noies.
Ni a casa ni amb els amics
s’ha sentit mai discriminat
per raó de la seva orientació
sexual i la força d’aquest
coixí, sumat a anys de treballar-se mentalment, ha
cristal·litzat en autoconfiança i amor propi. Això no treu,
però, que des de petit s’hagi
sentit assenyalat, fins i tot a
Taradell, i que hagi crescut
havent d’aprendre a conviure
amb insults i un tracte sovint
despectiu. Ell té molt clar
qui és –i amb cinc minuts de
conversa n’hi ha prou per
empeltar-se del seu esperit
anticensura–, però també
sap que queda molt camí per
recórrer en tolerància i, amb
l’objectiu d’evitar-se situacions desagradables, quan surt
de festa diu que intenta mantenir un “perfil baix”: “Soc
expressiu, m’agrada molt
ballar i puc arribar a cridar
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T.V.

Arnau Márquez

força l’atenció amb els meus
moviments, de manera que
miro de dissimular la ploma
i, com que no vull patir, passar desapercebut davant de
persones que clisso de seguida pel fet que em jutjaran o
insultaran.”

Tot i això, el cap de setmana passat es va dir que prou.
Canvi de xip. I se’n va anar a
Les Carpes, a Vic, disposat a
“donar-ho tot”. La major part
de la nit va anar molt bé, però
ja de matinada, només per
haver fregat amb l’espatlla

un altre noi mentre ell i una
amiga canviaven de sala, es va
trobar enmig d’una discussió
i com aquest jove, també de
Taradell, li clavava un crit de
“maricón” i l’escopia tant a
l’esquena com a la cara. La
primera reacció de Márquez

va ser posar-se a riure i recriminar-li l’actitud, però al cap
de poca estona es va sentir
completament fora de lloc i
va acabar marxant malgrat el
suport de les seves amigues
i el personal de la discoteca.
L’endemà es va passar tres
hores plorant. I no només
per l’episodi en si, sinó perquè va destapar l’aixeta: “És
la gota que ha fet vessar el
got després de tota una vida
de sentir-me discriminat al
poble, anant per Vic, de festa...” També té molt presents
nois que han patit agressions
més greus, o que fins i tot han
mort apallissats, i per això
diumenge al vespre es va decidir a presentar una denúncia
als Mossos d’Esquadra.
El resultat és que dimarts
explicarà els fets davant d’un
jutge, però també ha enviat
una carta a EL 9 NOU per
cridar als quatre vents que ja
n’hi ha prou (vegeu pàgina
24). “Molts cops havia vist
al diari o a la televisió notícies d’aquest estil a Bilbao
o a Barcelona, però s’ha de
saber que també passen a un
lloc tan familiar com Osona,
i que no les podem passar
per alt”, defensa Márquez.
Ara que està de moda el verb
normalitzar, ell advoca per
no fer-se el suec quan algú
ridiculitza una altra persona,
contestar amb contundència
i ensenyar que es pot estimar
de mil maneres.

L’arc de Sant Martí, als balcons dels
ajuntaments i consells comarcals
Vic/Ripoll
EL 9 NOU

Amb motiu del Dia Mundial contra l’LGTBIfòbia,
aquest dimarts, les diferents
administracions d’Osona i
el Ripollès, principalment
ajuntaments i consells comarcals, van penjar la bandera de
l’arc de Sant Martí a les seves

façanes. Al Consell Comarcal del Ripollès, de nit es va
il·luminar la façana amb els
set colors. Molts ajuntaments
van recordar l’efemèride a les
xarxes socials, sumant-se a
la reivindicació. Al manifest
d’aquest any, es posa l’accent
en la llei d’igualtat de tracte
i no discriminació aprovada
per unanimitat el passat mes

de desembre al Parlament,
que, mitjançant el seu reglament sancionador antidiscriminatori, garanteix un instrument específic de reparació
de les víctimes. També es
reconeix a totes les persones
que han estat perseguides o
que han patit discriminació o
violència per la seva identitat
o orientació sexual.

L’arc de Sant Martí, al balcó del Consell Comarcal del Ripollès

Casals d’estiu
municipals 2022 Vic
Estiu XS Nascuts entre els anys 2016 - 2018
Estiu S Nascuts entre els anys 2013 - 2015
Estiu M Nascuts entre els anys 2010 - 2012
Estiu L Cívicus Nascuts entre els anys 2008 - 2009
Estiu XL Cívicus Nascuts entre els anys 2006 - 2007
Inscripcions del 16 de maig al 7 de juny a través de casalsestiu.vic.cat
Estigues al dia i digues la teva

vic.educacio

@vic_educacio
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Les visites del president Pere Aragonès

15 de maig de 2021

Pere Aragonès
i Jordi Sànchez
tanquen l’acord
de govern entre
Esquerra i Junts
al mas Soler de
n’Hug de Prats
de Lluçanès.

El president de
la Generalitat
fa una visita
institucional
a Llanars, al
Ripollès.

21

27 d’agost de 20

A les portes
de Nadal,
Aragonès
va visitar
l’emblemàtica
Fira de l’Avet
d’Espinelves.

22 de gener de 2022

2021
4 de desembre de

Pere Aragonès anuncia
que el govern assumirà
fins al 80% del cost de
les escoles bressol rurals
des de la ZER Moianès, a
l’Estany.

8 d’octubre de 20

21

Hores després que
el TSJC ratifiqués
la sentència
d’impartir el 25%
de les classes
en castellà, Pere
Aragonès va fer la
seva primera visita
com a president
a Vic.

1 d’abril de

2022

El president
Aragonès va
desplaçar-se a
Muntanyola per
participar a la
inauguració
oficial de la
nova escola del
municipi.

El balanç d’un any de govern
L’acord de govern a la Generalitat entre Esquerra i Junts compleix el primer any de vida. La pandèmia va condicionar
els primers mesos del mandat, però a Osona i el Ripollès s’han engegat projectes i en queden molts per fer

El mas Soler de n’Hug, de
Prats de Lluçanès, va ser l’escenari on ara fa un any es va
materialitzar l’acord entre
Esquerra i Junts per governar a la Generalitat. L’entesa
arribava tres mesos després
de les eleccions al Parlament
celebrades el 14 de febrer,
i amb uns estira-i-arronses
entre les dues forces que
s’han mantingut en aquest
primer any de legislatura. En
aquests 365 dies de mandat
del govern presidit per Pere
Aragonès la pandèmia encara ha marcat l’agenda dels
polítics i la seva capacitat
d’emprendre i materialitzar
accions, però el motor de la
tornada a la normalitat també ha començat a carburar.
A sobre la taula, el govern
de la Generalitat hi té grans
temes de país: l’encaix i la

relació de Catalunya amb
l’Estat espanyol, passant pel
finançament i la gestió dels
fons europeus, o acabant
per fronts que s’han obert
recentment com és la defensa de la llengua catalana
en els centres educatius. A
escala d’Osona, el Ripollès i
el Moianès, la feina feta i els
reptes que caldrà afrontar
a curt termini també són
importants. Un bon indicador per fer una valoració del
primer any de govern són
els pressupostos de la Generalitat destinats a aquestes
tres comarques, i la realitat
és que no en surten gaire
ben parades: Osona és el
territori on aquest any 2022
es destinen menys euros per
habitant de tot Catalunya;
al Ripollès la inversió més
gran torna a ser a l’estació
de Vall de Núria, i al Moianès no es van desglossar les
inversions que s’hi farien.

QUÈ DEIEN FA UN ANY

I QUÈ DIUEN ARA

Vic/Ripoll
Guillem Freixa

ÀLEX GARRIDO (ERC)

“És un acord que
ja intuíem. Ara
els demanem que
comptin amb el
món local”

En el cas osonenc, per aquest
2022 s’hi pressupostaven
obres com les millores a
l’Hospital Universitari de
Vic o l’ampliació del CAP
de Tona –totes dues en execució–, o el nou institut de
Gurb, encara a l’espera de ser
una realitat.

El traspàs total
del servei de
Rodalies és un
dels grans reptes
del mandat
L’acció del govern de la
Generalitat també s’ha fet
present a Osona i el Ripollès
en l’àmbit de les infraestructures. Al gener, el conseller Puigneró va anunciar
des de Prats de Lluçanès la
construcció de la variant de

“La situació és diferent que fa un any, en
el sentit que amb l’aplicació de restriccions per fer front a la pandèmia no es va
comptar del tot amb la veu del món local.
En alguns aspectes, el diàleg amb el món
local ha experimentat una situació de millora. Per exemple, amb el desplegament
de les polítiques d’ocupació. Ens trobem
amb un govern amb dos actors diferenciats, i això es nota en diversos aspectes. En
educació s’han pres decisions valentes, i
els dos partits han mostrat punts de desacord. Cal entendre que hi hagi tensions,
però és normal amb un govern de coalició.
I crec que un punt de conflicte i de debat
entre les dues forces fins i tot pot arribar
a ser positiu. Pot ser un repte.”

Sagàs, l’últim tram de l’eix
del Lluçanès que quedava
per reformar, completar i
millorar la connexió amb el
Berguedà. A la mateixa C-62,
però, un accident mortal
provocat per un conductor
que va donar positiu d’alcoholèmia també va posar de
manifest que hi calen intervencions per millorar-ne la
seguretat i reduir la velocitat
de pas dels vehicles. Des de
la Conselleria de Territori, el
gran repte i objectiu que persegueix l’àrea que encapçala
Jordi Puigneró és materialitzar el traspàs de la totalitat
del servei de Rodalies a la
Generalitat, una operació
que inclouria la línia R3,
que uneix Barcelona amb la
Cerdanya a través d’Osona
i el Ripollès. El conseller
Puigneró ha marcat l’agost
com a data límit per veure si
hi ha aquesta voluntat per
part de l’Estat espanyol.

QUÈ DEIEN FA UN ANY

ANNA ERRA (JxCAT)

“Sempre havíem
volgut aquest
acord. És haver
llegit bé el
resultat del 14-F”

Al febrer, la consellera Jordà va ser a Vic per confirmar
que Gurb acolliria l’Institut
de Recerca en Energia de
Catalunya, una plataforma
d’assaig i demostració en
entorns reals de noves tecnologies energètiques. En la
parcel·la de la sostenibilitat,
el govern català també ha
acompanyat el Centre Tecnològic Beta en projectes com
el Fertimanure, una biorefineria que permet convertir el
purí en cinc productes d’alt
valor fertilitzant a través
d’una instal·lació a la mateixa granja.
En el calaix de temes pendents de resoldre hi destaca
la negociació entre la Generalitat i la Universitat de
Vic per disposar d’un nou
contracte programa que
reculli el finançament del
centre universitari. L’actual
va caducar el 2018, i tot i que
s’ha anat prorrogant des de

I QUÈ DIUEN ARA
L’alcaldessa de Vic, Anna Erra, que també
és diputada al Parlament de Catalunya,
valora l’acord de govern en el seu primer
any de vida de la següent manera: “Continuo veient el pacte vigent i necessari,
i hi ha voluntat per les dues bandes de
treballar plegats tot i que el moment no
és fàcil i la repressió continua. Tot i així,
hi ha el compromís de mantenir l’acord de
govern que es va pactar.” Erra sí que fa un
matís en la manera com afrontar la relació
amb l’Estat espanyol: “Ara bé, després
d’un any, com a JxCat, valorem la conveniència o no de continuar apostant com
diu Esquerra per una taula de diàleg que
s’ha vist que no ha existit mai o bé canviar
d’estratègia.”
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la UVic es considera del tot
insuficient perquè no té en
compte l’escenari actual de
la federació universitària
amb Manresa o la incorporació de la facultat de disseny
Elisava. Des de la capital
d’Osona també es reclama
la reactivació del projecte
per establir a Vic un Centre
de Tecnificació Esportiva
(CTE). La iniciativa es va
presentar el juny del 2020
amb la presència de l’aleshores consellera de la Presidència, Meritxell Budó, i el
secretari general de l’Esport,
Gerard Figueras –tots dos de
Junts–, però amb el nou mandat, el centre especialitzat en
escalada, muntanya, hípica
i triatló ha quedat frenat.
En el vessant de l’esport, del
que s’ha parlat en els últims
mesos és dels possibles Jocs
Olímpics d’hivern al Pirineu català de cara al 2030.
Al Ripollès, la iniciativa ha
generat contradiccions: des
de l’oposició d’una part de la
ciutadania que no creu que el
projecte olímpic hagi de ser
el detonant perquè arribin
inversions a la comarca, fins
a sectors econòmics i empresarials que hi veuen una
oportunitat de creixement.
On hi ha hagut més unanimitat és a reclamar que la gent
del Ripollès pugui participar
en la consulta per decidir
si el Pirineu vol acollir o no
la cita. L’argument –en què
xoquen de nou Esquerra i
Junts– és que al Ripollès no
s’hi farien competicions.
Pel que fa a la presència del
president de la Generalitat a
Osona, el Ripollès i el Moianès en aquest primer any de
mandat, Pere Aragonès ha
estat tres vegades en territori osonenc –Espinelves, Vic i
Muntanyola–, una al Moianès –amb visita a l’Estany– i
una més al Ripollès, quan va
fer una visita institucional
a Llanars. Quatre dels cinc
municipis que ha visitat
–tots excepte Vic– estan
governats per Esquerra.

				

QUÈ DEIEN FA UN ANY

DAVID SOLÀ (CUP-SP)

“En un moment
de crisi, cal que
l’acció de govern
vagi enfocada a
les persones”
QUÈ DEIEN FA UN ANY

MARC PARÉS (ECP)

“Els resultats
permetien agafar
un nou rumb.
És una fórmula
esgotada”
QUÈ DEIEN FA UN ANY

FREDI VERDAGUER (ÒMNIUM)

“Demanem als
polítics que no
es barallin i
aprofitin aquesta
nova oportunitat”

Divendres, 20 de maig de 2022

I QUÈ DIUEN ARA

“Amb tot el que ha passat
en el darrer any, crec que
estem pitjor que abans
pel que fa a l’acció de
govern enfocada a les
persones. S’han fet coses
interessants en matèria
d’igualtat i feminismes,
però falta molt més
suport a la gent. Tampoc
hi ha una unitat d’acció
clara entre els dos socis
de govern en temes molt
importants, i s’ha demostrat en coses com la
política lingüística.”

I QUÈ DIUEN ARA
“Els fets han demostrat
que la fórmula està esgotada. Hi ha un trencament evident en temes
clau com per exemple la
llengua. En l’aposta pel
diàleg amb l’Estat, només
hi ha una força que hi
sigui, ja que JxCat fa el
possible per no avançar.
També és cert que l’Estat
espanyol no hi ha posat
massa de la seva part.
Tenim dos socis que es
miren de reüll i no deixen de fer-se la traveta.”

I QUÈ DIUEN ARA
“No s’ha aprofitat
l’oportunitat. La gent
del carrer i les entitats
no entenem que els
partits polítics no vagin
tots a l’una per defensar
temes com la llengua,
el país o les institucions
catalanes. Ens sap greu
el que està passant amb
la llengua. El català és
una llengua minoritzada,
i des d’Òmnium Osona
voldríem que el català
fos llengua oficial i única
a Catalunya.”

I QUÈ DIUEN ARA

QUÈ DEIEN FA UN ANY

ANTONI POYATO (PSC)

“Es repeteix
una fórmula
de govern que
s’ha demostrat
fracassada”

“És un govern fracassat i
totalment absent, que ha
estat més centrat en les
lluites internes que en
les preocupacions de les
persones. Les diferències
entre els socis de govern
s’han agreujat aquest
any, fins al punt que
s’han paralitzat projectes de país com els Jocs
Olímpics o l’ampliació de
l’aeroport. Hi ha oportunitats que Catalunya està
deixant escapar i aprofiten altres territoris.”

I QUÈ DIUEN ARA

QUÈ DEIEN FA UN ANY

AMADEU LLEOPART (IND)

“Ens interessa
superar una fase
d’incertesa i
provisionalitat a
la Generalitat

“Ara tenim o veiem fils
per on seguir, però ens
trobem en una època
molt complicada per les
conseqüències de la pandèmia i ara de la guerra
a Ucraïna. Els partits
independents de l’àmbit
municipal potser tenim
la sensació que s’han dedicat massa energies a la
pugna entre partits polítics. Sí que hem observat
algunes confluències entre el govern i les inquietuds dels municipis.”

I QUÈ DIUEN ARA

QUÈ DEIEN FA UN ANY

ALEIX ANDREU (ANC)

“És el mínim.
No arribar a
una entesa
hauria sigut una
vergonya”

“És evident que no s’ha
treballat en el sentit
d’aconseguir la república
catalana. Estem tristos
perquè l’Estat espanyol
ha avançat en les seves
posicions a Catalunya,
i el govern no fa res per
aturar aquests atacs. En
el tema de la llengua, el
govern no ha adoptat una
posició clara de defensa
de la immersió lingüística, i en canvi es promocionen coses com uns Jocs
Olímpics espanyols.”

PUBLICITAT Serveis

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

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

T: +34 93 899 30 78
F: +34 93 899 34 10
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L’ambient a la plaça Major d’Aiguafreda, dimarts a la tarda

Continuar o canviar?
Quan falta una setmana, la consulta sobre si quedar-se al Vallès Oriental o
passar a Osona centra el debat entre veïns i als carrers i les botigues d’Aiguafreda
Aiguafreda
Ferran Morera

A la part nord de la Vall del
Congost, Aiguafreda és el
nucli més destacat pel que fa
a la comunicació entre Osona
i el Vallès Oriental. Les primeres referències documentals del municipi, l’any 898,
es troben vinculades al Bisbat
de Vic, fins que al segle XIX,
amb l’aparició dels partits
judicials, Aiguafreda va quedar adscrita al de Granollers.
Tot i això, administrativament el poble va continuar
pertanyent a Osona. Va ser el
1936, amb la divisió comarcal
de Catalunya, que va canviar i
va passar al Vallès. La consulta de diumenge de la setmana
que ve no serà la primera

que es realitza al municipi
per abordar aquesta qüestió.
Hi ha el precedent del 13 de
setembre de 1987, quan va
guanyar amb una majoria

Els joves
prefereixen
Osona. La gent
gran, quedar-se
al Vallès
aclaparadora la comarca
vallesana, amb reclams com
l’Hospital de Granollers o la
millora de l’estat de la carretera.
Quan falten pocs dies per
a la votació, el referèndum

s’ha convertit en un dels
principals temes de conversa.
Alguns veïns i veïnes són
partidaris de continuar al
Vallès, mentre que d’altres

tim cop.” Preguntant a peu
de carrer, sembla que aquest
és el pensament majoritari
en el cas de la gent gran, que
aposta per quedar-se al Vallès

El 1987 van ser
decisius l’Hospital
de Granollers
i l’estat de la
carretera

“El vot dels
veïns que hi han
vingut a viure
els últims temps
serà fonamental”

prefereixen canviar d’aires
i començar una nova relació
amb Osona. La divisió es
fa evident, sobretot, entre
persones de diferents generacions.
“Votaré el mateix que l’úl-

motivada “per les instal·
lacions sanitàries”, o “perquè
sempre m’han fet el seguiment mèdic a Granollers”,
a més a més “que amb la
construcció de nous centres
al Vallès s’ha desmassificat

l’Hospital de Granollers”,
comentava dimarts Rosa
Maria Puig.
Al contrari de la gent gran,
el jovent es decanta per fer el
canvi a Osona. El passat recent
del confinament comarcal, i
d’un hipotètic que hi pogués
haver en un futur, “m’han fet
veure que prefereixo Osona.
És on tinc els amics i on passo
la majoria de temps”, explica
Martí Parés. Valeri Salgot hi
afegeix que “si es fes d’aquí
a vint anys, els resultats canviarien”. El fort vincle amb la
comarca osonenca es troba en
el pas que han de realitzar els
infants del poble al moment
de començar Secundària, ja
que els centres educatius de
referència són a Centelles. A
la consulta hi podran prendre
part tots els empadronats a
partir de 16 anys, la qual cosa
avança en dos anys l’edat en
què teòricament votarien
per primera vegada. Això fa
una il·lusió especial als nois
i noies, i més sabent que és
per decidir el futur del seu
municipi.
En el cas de comerciants i
botiguers, una part veuen el
pas a Osona amb bons ulls,
“perquè ens permetria optar
a més subvencions”. Altres,
en canvi, no n’estan convençuts i es queixen que “ningú
ens ha explicat els avantatges
que comportaria”.
Més enllà de les discrepàncies, i siguin favorables
a Osona o el Vallès, un altre
factor que els veïns apunten
que pot ser transcendental
és “el vot de gent que va
venir a viure aquí durant la
pandèmia. La majoria són
de Barcelona i tenen tendència a fer les coses cap
a Granollers”. La votació
també ha atiat l’etern debat
de per què Sant Martí de
Centelles forma part d’Osona
i Aiguafreda no. I tal com
no tothom té clara la seva
posició, tampoc la certesa
d’anar a votar: “Tant ens fa la
comarca, seguirem anant als
mateixos llocs pertanyem a
una o l’altra.” Si es produirà
el canvi o no, ho diran les
urnes d’aquí poc més d’una
setmana.

L’institut de Calldetenes
celebra 15 anys
L’institut Les
Margues de Calldetenes va
celebrar diumenge el 15è
aniversari. La jornada va
començar amb una caminada
organitzada pels alumnes de
4t d’ESO per recaptar fons
per al viatge de final de curs.
També es van instal·lar un
inflable gegant i un photocall. Després d’una botifarrada popular va tenir lloc una
xerrada sobre l’adolescència
i va culminar amb una actuació de l’orquestra del centre i
del grup Tinent Colombo.

INSTITUT LES MARGUES

Calldetenes
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La reforma i ampliació del centre costarà 1,8 milions d’euros

Guillem Rico

Els alumnes del Collsacabra
podran fer Secundària a l’Esquirol a partir del curs 202324. Així ho van confirmar
la setmana passada representants del Departament
d’Educació durant una visita
a l’escola El Cabrerès, en què
es van reunir amb representants del centre, l’AFA i els
ajuntaments de l’Esquirol,
Rupit i Pruit, i Tavertet.
Segons l’alcalde de l’Esquirol, Àlex Montanyà (AUDERC), amb la trobada “es van
adonar de la feina que s’ha
fet” en els darrers quatre
anys, quan es va començar
a treballar el projecte de
l’institut escola: “Tots estem
preparats.” Això ja ho deien
en un berenar reivindicatiu
el febrer passat a la Pollancreda, davant de la incertesa.
De fet, el treball inicial ja era
tenir els primers alumnes
d’ESO el curs 23-24, però per
sorpresa el desembre passat
Educació va plantejar la possibilitat de fer-ho ja el curs
que ve, una opció que poques
setmanes després el mateix
departament descartava i
“fins i tot es van plantejar de
no fer-ho”, assegura l’alcalde.
Segons Montanyà, “sabíem
que la visita estava associada
a un sí” i “van poder comprovar la cohesió de la comunitat educativa”. L’alcalde afegeix que en la trobada es va
mostrar el malestar durant
el procés “pel tracte rebut”
per part del departament i
“es van rebre les merescudes
disculpes”. Segons la directora territorial d’Educació a la
Catalunya Central, Gemma
Boix, “s’havien de posar les
bases” amb els canvis a la
conselleria i per això es va
frenar el procés.
Per portar a terme el projecte també caldrà fer obres
de reforma i ampliació. La
redacció del projecte es farà
amb la participació de la
comunitat educativa. Es farà
una ampliació, a través d’un
edifici nou que inclou una
biblioteca municipal, que
en podrà fer ús tot el poble,
segons l’alcalde, quatre aules
i una sala polivalent, unes
actuacions que haurien de
començar l’estiu del 2023.
Per altra banda, es farà una
reforma de l’edifici actual
per fases, és a dir, els estius
del 2023 i el 2024, per evitar
alterar l’activitat lectiva. En
total, les obres costaran 1,8
milions que ha d’assumir
l’Ajuntament. Montanyà

explica que el departament
hi posarà tot el mobiliari. Si
no es fa d’aquesta manera,
segons l’alcalde, no es podria
tenir l’edifici en condicions
“fins d’aquí a sis o set anys”.
Montanyà i Boix afegeixen
que el Departament d’Educació també tindrà en compte
l’afectació que pot suposar

per a l’escola rural de Rupit
o l’institut de Roda, on ara
han d’anar els alumnes quan
acaben la Primària. Per això,
detalla, s’aplicarà el tancament de padró perquè es
mantingui l’escolarització al
municipi on s’està empadronat, tret de les excepcions
establertes.

Alumnes de l’escola fent una pancarta reivindicativa el febrer passat

Nosaltres tenim

Només 26, 27 i 28 de maig
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L’Esquirol
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L’Esquirol tindrà institut
escola el curs 2023-24
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Roben en dues
cases de Prats
mentre els veïns
feien un sopar
popular

Renfe està acabant de valorar els danys provocats i presentarà denúncia contra la passatgera

Trenca 14 vidres del tren des de
l’andana a l’estació de Centelles

POL BLANCAFORT

EL 9 NOU

Els passatgers que diumenge
passat viatjaven en el tren
que es va aturar a l’estació
de Centelles direcció Vic poc
després de les 8 del vespre
van viure de ben a prop un
acte d’incivisme que podia
haver acabat en desgràcia.
Segons han explicat diversos
testimonis dels fets, quan el
comboi va reprendre la marxa, una dona que es trobava
a l’andana de l’estació va
començar a picar els vidres
del tren amb un dels martells
que s’utilitzen per obrir les
sortides d’emergència. L’impacte va trencar els vidres,
però per fortuna cap d’ells es
va desprendre a sobre d’algun dels passatgers que hi
havia a l’interior.
Des de Renfe, responsable
del servei, han comunicat
que la persona que va pro-

Prats de Lluçanès

El que no s’ha aclarit és
quin va ser el detonant –si és
que n’hi va haver algun– perquè la passatgera realitzés
un acte tan perillós contra el
tren. Segons alguns testimonis, la passatgera hauria estat
expulsada del comboi per

Centelles

Imatge dels vidres trencats des de l’interior d’un dels vagons

vocar l’incident va trencar
fins a 14 vidres del comboi.
Davant d’aquests fets, i
segons expliquen des de
l’operadora del servei ferroviari, “s’estan acabant de

valorar els desperfectes que
es van provocar”, i quan s’hagin pogut quantificar tots
els danys “es denunciarà” la
persona que presumptament
els va cometre.

EL 9 NOU

Els Mossos d’Esquadra investiguen qui són els autors de
dos robatoris amb força en
dues cases i una temptativa a
Prats quan els veïns estaven
fent el sopar popular de la
revetlla de Sant Isidre al carrer del costat. Segons la policia, va ser al voltant de les
11 de la nit quan els lladres
haurien forçat una finestra
de cada habitatge i se n’haurien endut diners i joies.
Passades les 12 de la nit, es
va produir un altre intent
que no va fructificar. El tema
de la seguretat va aparèixer
en el ple municipal d’aquest
mes, i l’alcalde, Jordi Bruch,
va explicar que s’està molt a
prop d’assolir un acord amb
Interior per establir “una oficina d’atenció ciutadana dels
Mossos d’Esquadra a Prats a
partir d’aquest mes de juny”.

Hauria utilitzat
un dels martells
dels vagons per
obrir les sortides
d’emergència
mal comportament, i al sortir hauria agafat un martell
d’emergència i hauria trencat
els vidres. Altres persones
apunten que la dona feia
estona que voltava pel tren i
l’estació en actitud poc cívica.
Renfe encara no ha expressat
la seva versió dels fets.

Baralla multitudinària
al centre de Manlleu

Debat sobre el model
de defensa dels estats
a Santa Eugènia

Els Mossos no han rebut cap denúncia

Santa Eugènia de Berga

Manlleu
EL 9 NOU

La Policia Local de Manlleu
va haver d’intervenir diumenge passat en una baralla
multitudinària que es va
produir al passeig de Sant
Joan. Cap a quarts de 9 del
vespre, diverses persones
van iniciar una discussió que
va anar pujant de to, i de les
paraules i les amenaces es
va passar a l’agressió física
entre els implicats amb cops

de puny i coces. En les imatges dels fets, que es van fer
virals a través de les xarxes
socials, s’hi veu com els
policies intenten posar pau,
però superats en nombre no
poden frenar la baralla.
Des dels Mossos d’Esquadra van explicar que van
rebre l’avís d’aquests fets cap
a 3/4 de 9 del vespre, i en el
moment d’arribar al passeig
de Sant Joan de Manlleu els
ànims ja s’havien calmat i la
majoria dels participants en

Aquest divendres a les 8 del
vespre a la sala de plens de
l’Ajuntament, Daniel Soler
i Pol Molas, de la Societat
d’Estudis Militars, aprofundiran i reflexionaran sobre
els models de defensa dels
estats. A partir del títol “En
una suposada Catalunya
independent, quin seria el
model de defensa ideal?”, els
dos ponents faran una comparativa entre el que es fa a
Irlanda i Finlàndia, i es debatrà –amb la participació del
públic– sobre quin d’aquests
dos models encaixaria més a
Catalunya.

Una captura d’un dels moments de la baralla que es va produir a Manlleu

l’incident ja havien marxat
de la zona. Amb el que sí que
es va trobar la policia catalana va ser amb una persona
ferida amb un trau al cap. A

mitjans d’aquesta setmana,
els Mossos d’Esquadra van
comunicar que no havien
rebut cap tipus de denúncia
vinculada a la baralla.

Catorze denúncies
per actes il·legals
a l’entorn del pantà
La Unitat
Regional de Medi Ambient
dels Mossos d’Esquadra va
interposar durant el passat
cap de setmana 14 denúncies
per fets il·legals comesos a
l’entorn del pantà de Sau. En
concret, la policia catalana
va detectar tres persones
que feien foc en llocs on no
es pot, tres més per realitzar
pesca il·legal, set per accedir
amb vehicles en llocs prohibits i un darrer va ser sancionat per acampar en un espai
no permès.

TERESA ROVIRA

TXELL VILAMALA

Vilanova de Sau

Bolca un camió a l’Eix Transversal que
transportava cotxes

Rescaten un gat que havia quedat
atrapat a la reixa de la finestra

Un camió que transportava
vehicles va bolcar dilluns passat a l’Eix Transversal al seu
pas per Sant Sadurní d’Osormort, en direcció Vic. El camió
va quedar bolcat al marge i el conductor en va sortir il·lès.

Manlleu

Sant Sadurní d’Osormort

Una veïna del carrer Garcia Estrada va veure aquest
dimarts un gat que semblava espantat i deshidratat darrere la
reixa d’una finestra. Amb l’ajuda dels Bombers i dues persones de l’Associació Animalista de Manlleu el van rescatar.

EL 9 NOU
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aïllat ens torni a portar una
mala imatge de Manlleu”
Arnau Rovira (JxCat), regidor de Seguretat Ciutadana a Manlleu
Manlleu
Txell Vilamala

Aquesta entrevista la vam
tancar fa un parell de setmanes, però ha coincidit
amb la baralla de diumenge
al passeig de Sant Joan. És
un maldecap haver d’asseure’s a contestar?
No, és una oportunitat
d’explicar a la ciutadania com
s’ha actuat i com treballem.
Es va assabentar del que
havia passat a través de la
Policia Local, l’equip de
govern, veient el vídeo...?
Em va avisar la Policia
Local. Amb els comandaments estem sempre en contacte quan hi ha fets greus o
que s’escapen de l’habitual.
Per què es va muntar tant
enrenou?
Sembla que tot va començar per una disputa a dins
d’un bar amb una màquina
escurabutxaques. Res que
segurament no hagi passat
a altres llocs de la comarca
i el país, però la situació es
va anar agreujant en sortir
a fora. La primera trucada
que va rebre la policia informava d’una discussió, però
amb el temps d’arribar el
quart agent ja ens vam trobar
enmig d’una baralla.
Què és el primer que li va
venir al cap?
Que s’havia de solucionar
el més ràpid possible, perquè
els ciutadans tenen raó quan
diuen que ens hi juguem la
imatge de Manlleu. Ara que
portem un temps fent les
coses bé, amb planificació i
ordre en qüestions de seguretat, no pot ser que fets
aïllats ens tornin a posar a
l’ull de l’huracà.
El vídeo de la baralla l’ha
vist?
No n’hi ha ni un ni dos, i
els he mirat tots.
A través d’internet i les
xarxes socials també han
arribat a molta gent. Això
maximitza el problema?
Totalment. És més el que
es diu que el que va passar,
perquè el conflicte va quedar resolt en aquell mateix
moment. Ningú va patir
lesions greus, no hi va haver
agents ferits... A dia d’avui
s’han obert diligències i
estem a expenses de prendre
decisions. Una baralla com
la de diumenge evidentment
que ens preocupa, molt, però
l’hem de tractar com un afer

aïllat, no una cosa habitual a
Manlleu.
A la ciutat hi ha o no hi ha
un problema de seguretat
ciutadana?
Hem tingut problemes de
seguretat ciutadana, però
més que baralles i violència,
pics de robatoris i delictes
contra la salut pública. És per
tot això que anem prenent
mesures: la nova unitat canina, una altra que crearem
d’especialitzada en seguretat
ciutadana, les càmeres, l’aplicació mòbil...
Vostè sempre diu que
segons les estadístiques a
Manlleu no s’hi produeixen
més delictes que en altres
ciutats similars. Com pot ser
que hi hagi tants veïns i veïnes amb una altra percepció?

“La baralla de
diumenge ens
preocupa, però
insistim que no
és l’habitual”
“Som el govern
municipal que
més està invertint
en seguretat
ciutadana”
En molts casos els autors
són els mateixos, persones
reincidents. Ara mateix hi ha
molt bona coordinació amb
Mossos d’Esquadra, Guàrdia
Civil i Policia Nacional, ens
hem reunit amb la Fiscalia
de Menors i ja s’han tramitat
expulsions del país de delinqüents reincidents que es trobaven en situació irregular.
Som el govern municipal que
més està invertint en seguretat, com a mínim els últims
anys. Ara hi ha un pla d’accions definides i, independentment de qui entri a l’Ajuntament, aquesta feina no es pot
aturar. Manlleu ho necessita i
la ciutadania ho reclama.
Li ha tret nits de son, la
seva regidoria?
Moltes, i segur que me’n
queden.
No el va fer patir veure
només tres policies enmig
de la baralla multitudinària
de diumenge?

I tant. I aprofito per dir-los
que tenen tot el suport de la
regidoria. Hem analitzat la
seva actuació, que va ser correcta, i mantenim el compromís de continuar ampliant la
plantilla i que els agents es
puguin formar.
De quants efectius disposen actualment?
Una quarantena, però
properament contractarem
dues persones més pensant
en aquesta nova unitat especialitzada en seguretat ciutadana. Tot i que Manlleu ja té
una policia de primera, no hi
deixarem d’invertir.
La setmana passada van
presentar la unitat canina.
En només tres dies el gos va
enxampar 26 persones que
portaven droga a sobre. Se
l’ha de felicitar?
A tota la unitat. El gos és la
pedra angular, però a darrere
hi ha una gran guia canina i
un equip molt ben preparat.
No és més aviat una mala
notícia que es detecti tanta
gent amb cocaïna, marihuana i altres drogues?
La felicitació per la feina
és una cosa i l’altra, que no
estem satisfets d’haver d’aixecar aquestes actes. Tant
de bo la unitat es trobés de
braços plegats, però les dades
i les reclamacions de la ciutadania ens demostren que
fa falta.
Els diners de les sancions
els reinvertiran en seguretat?
N’hem de parlar. L’Ajuntament l’entenem com un tot i
els haurem de destinar al que
sigui més necessari.
La tardor passada, després
de l’aparició de la plataforma
en pro de la seguretat i el
civisme, van anunciar diverses mesures, com un sistema
pioner de càmeres de videovigilància. En quin punt està?
Les estem acabant d’instal·
lar i preveiem que entrin en
funcionament molt aviat.
L’aplicació mòbil, si tot va bé,
l’activarem l’1 de juny. Després anirem ampliant el que
permetrà fer.
Amb què hi guanyarà la
gent?
Són eines que generaran
una tranquil·litat absoluta.
Parlem d’un sistema no intrusiu, ja que només es consultarà les càmeres quan hi hagi
hagut delictes o un requeriment per part d’algú que premi el botó corresponent al seu
telèfon. Si es troba dins del

Arnau Rovira, aquest dijous al migdia a la plaça Fra Bernadí. Al vespre va ser un dels convidats a

radi d’acció del sistema, les
càmeres l’enfocaran i es podrà
seguir tot el que passa mentre
no arriben les patrulles. També podrem preveure millor els
mitjans necessaris.
Les han col·locat al centre
de Manlleu, i en carrers
molt contrets. Per què?
Hem sigut molts objectius
i, a partir d’un mapa delinqüencial de calor, hem posat
les càmeres on fan més falta.
No ens quedarem aquí. Tal
com ens vam comprometre
amb botiguers, comerciants,
la plataforma de seguretat...
L’objectiu és arribar a cobrir
els principals eixos comercials i el centre de la vila, fins i
tot la plaça Fra Bernadí.
I la Sant Antoni? Hi ha
veïns del voltant queixosos
amb l’ambient de nits.
Hem d’entendre que la
realitat sociològica del barri
és la que és, amb una comunitat que als vespres fa vida
a fora. En aquest punt també
s’hi instal·len càmeres, és
cert que hem tingut requeriments per venda ambulant.
Actuant-hi demostrem que
l’equip de govern no mira
cap a un altre costat.
El que no serà una realitat
aquest mandat és la nova
comissaria de la Policia
Local?
La començarem, segur. Les
obres estan a punt de sortir a
concurs públic. Es tracta d’un
equipament que fa molta falta
a Manlleu, tant a la ciutadania
com al mateix cos de policia.
A més a més, ens traslladarem
a un barri on ens interessa ser
presents i que ens permet arribar ràpid a tot arreu.
El projecte ha anat endavant i endarrere. Com serà
finalment l’edifici?
Pràcticament tot a una sola
planta i preparat per durar
molts anys. A nivell tècnic

no s’ha pogut dissenyar la
comissaria que ens hauria
agradat, que crec que hagués
set referent a la Catalunya
Central, però de tota manera
estem contents perquè tenim
un bon projecte i aviat el
materialitzarem.
De qui és responsabilitat
haver-lo hagut de rectificar
a última hora?
Hi haurà una revisió d’ofici
per aclarir-ho, però es tracta
d’una errada purament tècnica. Hi ha un punt concret
del contracte que no permetia fer modificacions a la
proposta inicial, però en les
reunions amb els agents, per
adaptar l’edifici a les seves
necessitats, ningú ens va frenar ni avisar.
Les dependències de la
Policia Local ara són als baixos de l’ajuntament. Com
definiria les condicions en
què es treballa?
No són les que tocaria,
però des que va començar el
mandat han millorat: es va
posar una porta i un vidre
blindats, aire condicionat,
calefacció; s’han fet els vestidors de fora i actualment
els agents es poden dutxar i
canviar a la feina. Les condicions són més correctes que
abans, però necessitem la
nova comissaria tant per ells
com pel tracte al ciutadà.
Vostè s’ha estrenat en
política municipal aquest
mandat. És el que esperava?
A mi la política m’entusiasma. Crec que quan una
cosa t’apassiona és perquè la
portes a dins. També he d’admetre que tinc una regidoria
complicada. Rarament rebo
felicitacions, sinó gent que
s’ha trobat en situacions desagradables. Sigui com sigui,
l’important és escoltar tothom, també l’oposició. Tinc
molt clar que la seguretat
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al programa ‘Angle obert’ d’EL 9 TV

ciutadana no es pot millorar
en un ni dos anys. Governi
qui governi després de les
eleccions del 2023, haurà de
continuar sent una prioritat.
Portes endins, el pacte
de govern amb ERC és tan

				

idíl·lic com el projecten
enfora?
Va a èpoques, com totes les
relacions, però si les friccions
superessin els punts forts ja
no seríem a govern. Més enllà
de partits, penso que per a la
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ciutadania ha sigut molt positiu tenir 14 regidors, ara 13,
treballant plegats.
Els moviments que va
desencadenar l’expulsió de
govern d’Aleix Estrada van
fer trontollar el pacte?
A nosaltres sí que ens van
molestar les maneres d’ERC,
però és una carpeta que
tenim tancada. La Regidoria
d’Esports l’ha entomat Núria
Martínez. Segur que li donarà
un impuls espectacular.
L’acord de govern amb ERC
durarà fins a les eleccions?
Per nosaltres no hi ha cap
problema que sigui així, però
depèn de totes dues parts.
No és antinatural que
els dos grups que teòricament es disputen l’alcaldia
arribin de bracet fins al
moment d’anar a votar?
A la Generalitat passa.
Però això no vol dir que
sigui lògic.
Per mi l’important és pensar sempre en què convé a la
ciutadania. Encara que ens
devem a uns valors i uns principis de partit, per damunt hi
ha el municipi. En el nostre
cas, Manlleu. Esperem que
tothom ho tingui igual de clar.
Arnau Rovira repetirà
com a cap de llista?
No depèn només de mi,
sinó de tota la militància.

Entre juny i juliol celebrarem un congrés per repensar
el partit. No seria lògic anunciar candidat sense saber què
prioritzem i com ens estructurem i quedem ordenats.
De moment ERC és l’única
formació que ha confirmat
candidata a Manlleu. A la
regidora Eva Font li veu,
d’alcaldessa?
Com es pot imaginar,
m’agradaria més que l’alcalde fos de Junts. Personal i
professionalment Eva Font

“M’agrada la
política, però
també tocar de
peus a terra”
em sembla una bona regidora, no tinc res dolent per dir
d’ella. Li desitjo el millor.
Segons Enric Roca, coordinador de Junts a Osona i el
Lluçanès, vostè és un gran
actiu del partit. Li agradaria
fer carrera política?
La política m’agrada molt,
però també m’agrada tocar de
peus a terra. Si continuo en
aquest món, sigui a la institució que sigui, sempre voldria
mantenir una pota a l’empresa o en algun negoci a fora,
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penso que és saludable. Dit
això, seré on pugui aportar a
la ciutadania i on el partit em
consideri útil.
Durant la campanya electoral van parlar molt de la
necessitat de recuperar l’orgull manlleuenc. Han trobat
la recepta?
Hi ha tres ingredients molt
importants. El primer, i aprofito per felicitar tots els clubs
per les grans temporades que
han fet, és l’esport. El segon,
les empreses: grans, petites,
comerços, autònoms... Ara
posarem la primera pedra d’un
nou polígon que ens convenia
molt. El tercer és la seguretat:
per sentir-se orgullós d’on es
viu, un s’ha de sentir segur
quan camina pel carrer.
Curiosament són tres
regidories de Junts...
Potser es dona la casualitat que són tres àrees que
toquem nosaltres, però en
realitat és del que més parla
la gent. Que la ciutadania
se senti insegura o hagin
marxat empreses per falta de
sòl industrial segur que ha
afectat negativament la nostra
autoestima i, de retruc, la formació, trobar mà d’obra qualificada... Amb l’esport passa
el mateix: és un aparador de
Manlleu, fa ciutat i una gran
funció social.
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Alerta per la ciberdelinqüència

La prevenció,
una de les
claus per
fer-hi front

Cada dia es denuncien dos atacs informàtics a Catalunya. Vic Comerç va organitzar una
jornada aquest dimecres per conscienciar dels perills també per a les petites empreses
Vic

Vic
G.R.

La digitalització cada cop
més avançada de la societat
i també forçada i accelerada fa dos anys a causa de la
pandèmia i els confinaments
ha fet augmentar el nombre
de ciberdelictes. Per aquest
motiu, és important protegir-se i prevenir, encara que
els ciberdelinqüents poden
trobar vies per poder aconseguir els seus objectius. Les
estafes per internet suposen
un 12% dels delictes denunciats, un 5% més que abans
de la pandèmia. Les dades les
donava aquest dimecres a la
tarda Ricard Doña, cap de la
Unitat Central de Delictes
Informàtics dels Mossos
d’Esquadra, en el marc d’una
jornada sobre ciberseguretat
que organitzava Vic Comerç
i a la qual van assistir prop
d’una trentena de comerciants. Segons Doña, el 95% de
les denúncies relacionades
amb internet són estafes i
d’aquestes només un 1%
són el que anomenen atacs
informàtics. Aquest 1% és el
mateix a dues denúncies al
dia el 2021, un total de 633
atacs que “cada vegada són
més sofisticats i cada vegada
s’enfoca més en l’extorsió i
a tocar el prestigi i la imatge
de l’empresa”, detallava el
policia.
De fet, segons dades facilitades per la Regió Policial
Central dels Mossos, en el cas
d’Osona el 2021 van augmentar els delictes per internet
respecte a l’any anterior, es
va passar de 928 a 1.121 i la
tendència és similar a la de
Catalunya, ja que la majoria
van ser estafes de diferents
tipus i un gruix més petit,
–36 denúncies el 2021– per
exemple amenaces, coaccions
i extorsions i una desena
relacionades amb assetjaments. Pel que fa pròpiament
als atacs informàtics, l’any
passat se’n van denunciar
19. Aquests inclouen estafes
informàtiques, danys a aparells informàtics i documents
electrònics, el descobriment
i revelació de secrets o la
intrusió en sistemes informàtics. Segons els Mossos,
però, hi ha casos en què no
es posen denúncies, ja sigui
per la quantitat estafada o
pel fet que hi ha qui intenta
pagar el rescat per recuperar
la documentació que se’ls ha
encriptat.
Toni Brachs, president de
Vic Comerç, apuntava a l’inici
de la xerrada que “tots podem
ser objecte d’un ciberatac i

D’atacs informàtics n’hi ha
de diferents tipus, d’automàtics i de dirigits, el que
es coneix com a phishing.
En el cas dels dirigits
“tenen una voluntat de
suplantar la identitat,
d’agafar informació per
fer un mal posterior”, i en
molts casos demanar un
rescat econòmic, explica
Gerard Soler, enginyer
informàtic, màster en
Gestió Estratègica de la
Informació i el Coneixement en les Organitzacions
i professor de la UVicUCC. Soler apunta que
un cop s’ha rebut un atac,
a banda de demanar un
rescat, que tots els experts
recomanen no pagar, hi ha
un altre aspecte a tenir en
compte, ja que pot ser que
afecti en la productivitat
de l’empresa en qüestió
si el sistema informàtic
està integrat en tot el funcionament. Els atacs, diu
Soler, tenen com a objectiu
obtenir dades, contrasenyes, dades econòmiques
i cada vegada més a través
“d’una comunicació que ha
de semblar normal” perquè
doni confiança a qui el rep
i ho acabi obrint. La covid
i l’augment del teletreball,
apunta, ha obert més portes als ciberdelinqüents en
donar altres accessos als
treballadors. Així, afegeix,
cal evitar posar les mateixes contrasenyes en aspectes laborals i personals.
Davant de tot, Soler diu
que la prevenció és clau.
Així, diu, és important que
les empreses no escatimin
en seguretat, antivirus
actualitzats i tallafocs. Per
altra banda, també s’ha de
tenir en compte fer còpies
de seguretat en diferents
llocs per, en cas d’un
ciberatac, “poder recuperar
el negoci” sense haver de
pagar el rescat, ja que pagar
no garanteix recuperar allò
perdut i “pot suposar una
posterior reincidència”,
ja que el delinqüent pot
pensar que si hi torna es
pot repetir el pagament. El
professor de la UVic també
fa referència a la formació
d’empresaris i treballadors
per minimitzar riscos i
tenir “consciència” del
que pot suposar obrir un
determinat correu o enllaç:
“L’error humà és habitual
i si algú té una sospita que
ho comuniqui” als experts.

ALBERT LLIMÓS

Guillem Rico

Tomàs Moré, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, dimecres en una xerrada promoguda per Vic Comerç

Recomanacions per a les empreses
Disposeu de còpies de seguretat actualitzades i fora
de línia, per evitar que el
ransomware també les pugui
xifrar.

Emmagatzemeu les dades personals amb un xifratge segur
per evitar que un intrús pugui
robar-les en text pla.

Disposeu d’un pla de continuïtat del negoci i d’un pla de
recuperació de desastres, i
valideu que s’hagi verificat
el simulacre per a atacs de
ransomware.

les conseqüències poden ser
terribles”. La regidora de
Comerç, Bet Piella, ressaltava
la importància de la transformació digital en el comerç i
remarcava que en ocasions
“no veiem els perills”, per la
qual cosa “hem d’incorporar
com una inversió” la protecció contra aquests.
Tomàs Moré, del programa Internet Segura - Centre
d’Innovació i Competència
en Ciberseguretat de l’Agència de Ciberseguretat de
Catalunya, va explicar que
a Catalunya “falten 6.000
perfils de ciberseguretat per
cobrir”, una feina que anirà a
l’alça, ja que “anem mancats
d’experts en aquest àmbit”,
i apuntava que les petites i
mitjanes empreses cada vegada més necessitaran “una
plantilla formada” en aquest
àmbit ja que si els clients “no

El 2021 es van
denunciar 19
atacs informàtics
a Osona
us veuen amb confiança no
vendreu, la gent anirà a la
plataforma segura”.
Moré va apuntar que des
del 2018 hi ha hagut un
canvi, ja que abans s’aprofitaven “forats” per entrar als
sistemes i des de la covid en
moltes ocasions els atacs es
donen amb la intervenció
humana: “Hi ha molts phishings per mail, enllaços que
suplanten serveis, ho creiem
i donem accés a sistemes.”
D’aquí la importància que
apunten els experts també
a formar les plantilles en
aquest àmbit. Segons Moré,

Apliqueu un enfocament de
confiança zero a l’estratègia
de seguretat i garantiu que
els usuaris només tinguin
accés a les dades que són
essencials per al seu treball.
Avalueu els riscos dels
serveis oferts per tercers,
desplegueu mesures correctives i realitzeu auditories o comprovacions.
Realitzeu capacitacions
periòdiques als empleats per
mantenir-los alerta sobre les
tàctiques de phishing, i introduïu les bones pràctiques
d’ús del correu electrònic.

la tendència és “obrir més
el mercat digital i cal preparar-se”, ja que “la societat
ha fet un pas endavant”. En
aquest sentit també “demanem més responsabilització
de les dades”. De fet, com
apuntava també Pere Rius,
advocat especialitzat en tecnologies de la informació de
TIC Osona, “hem d’establir
un pla de seguretat”, i afegia
que no s’han pres mesures
adequades ja que això pot
suposar “sancions de fins al
2% de la facturació anual”,
i també hi ha una qüestió
de responsabilitat civil si
ha afectat dades de tercers.
Albert Bausells, president
de l’associació TIC Osona,
proposava a Vic Comerç tenir
un “hacker ètic” que pugui
detectar els punts dèbils de
l’activitat digitalitzada dels
comerciants.
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Es fa aplicant un líquid ecològic als accessos de domicilis i comerços del carrer de Gurb

Prova pilot a Vic per evitar que
els gossos orinin a les façanes
farà cada dia l’empresa especialitzada, l’Ajuntament també oferirà a les 200 primeres
persones de Vic que ho sol·
licitin una mostra del líquid
perquè siguin elles mateixes
les que ho apliquin en punts

Vic

Durant tres setmanes i una
vegada per dia, personal de
l’empresa Can-ID aplicarà un
líquid ecològic a les entrades
de domicilis i comerços del
carrer de Gurb de Vic amb
l’objectiu de mantenir netes
d’orins les façanes dels edificis. La barreja emet una
forta olor que els humans no
detectem “però els gossos
i gats sí, i no els hi agrada”,
explica Òscar Ramírez, de
Can-ID. Així doncs, l’aplicació del líquid ha de provocar
que els animals domèstics
“no deixin la seva marca a
través de l’orina en els llocs
on ho apliquem”, i per tant a
les façanes dels edificis no hi
apareguin les molestes pixades dels animals.
La prova pilot ha estat
impulsada per l’Ajuntament
de Vic, i tal com recorda la
regidora d’Educació, Convivència i Seguretat, Elisabet
Franquesa, la campanya

AJUNTAMENT DE VIC

EL 9 NOU

L’agent cívic Cristina Molas, la regidora Elisabet Franquesa i Òscar Ramírez

forma part de tot un seguit
d’iniciatives “per detectar
les persones incíviques”, ja
que el màxim responsable
de les accions que fan els
animals domèstics són els
seus propietaris. A la capital
d’Osona es tenen registrats
uns 4.000 gossos, i en llocs
com el carrer de Gurb veïns
i comerciants han alertat
diverses vegades de l’aparició periòdica de pixades a les

façanes. “És un carrer de pas
cap a zones verdes dels afores”, apunta la responsable
de l’establiment Iris, Imma
Bover, tot explicant que això
comporta “una alta concentració de gossos que orinen
a les parets dels edificis”.
Bover veu amb molt bons
ulls una prova pilot que ha
de permetre “millorar la convivència”.
Més enllà de l’aplicació que

L’Ajuntament
també ofereix la
solució als 200
primers veïns
que ho sol·licitin
que creguin convenient.
L’any passat a Vic es van
fer 5.724 actuacions vinculades amb el civisme, i el
16,7% estaven relacionades
amb les deposicions i orins
dels animals domèstics. També es van tramitar expedients
a 46 persones per no recollir
els excrements a la via pública, unes sancions que es van
poder posar gràcies a la identificació de l’ADN.

15

Destinen
442.000 euros al
pla de reactivació
Ripollès 2030
Ripoll

Isaac Muntadas

El Consell Comarcal va
aprovar en el ple una modificació de crèdit per finançar
amb 442.000 euros el Pla de
reactivació socioeconòmica
Ripollès 2030. La dotació s’ha
transferit a la UIER –222.678
euros– i a l’Agència de Desenvolupament, amb 219.624
euros. “Aquests diners han de
generar un efecte multiplicador”, va apuntar el president
de l’ens comarcal, Joaquim
Colomer (Junts), fent referència a l’objectiu de sumar
sinergies entre administracions i entitats de la comarca.
El tràmit va rebre l’abstenció
d’ERC, que a través del seu
portaveu, Roger Bosch, va
mostrar-se a favor de Pla
Ripollès 2030, però considerava que el projecte havia de
ser “transversal” i “només
hem participat en una taula
política una vegada”. Bosch va
apuntar que si hi ha canvi de
color polític a l’ens l’any que
ve, “s’hauria de poder sentir
representat en el pla”.
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intervenció és l’antic pati de
l’escola, que fa més de 2.000
metres quadrats i es convertirà en una plaça pública. La
idea és aterrar el mur que
l’envolta perquè s’hi pugui
accedir des del carrer Coll i
Bardolet i eliminar l’elevació
de davant de la façana principal perquè el paviment quedi
tot al mateix nivell. Al mig

L’Ajuntament preveu començar les obres abans d’acabar el mandat i obrir-lo l’any 2024

L’alberg de Campdevànol, a les
antigues escoles, tindrà capacitat
per a mig centenar de persones

Consulta el
dissabte 28 de maig

Campdevànol

Coincidint
amb la clausura del projecte Pyrfer, l’Ajuntament
farà una consulta popular
vinculant el pròxim 28 de
maig amb tres preguntes
sobre el projecte que no el
modificaran, però “ens ajudaran a saber què en pensa
la ciutadania”. Tot i que
encara hi estan treballant,
una podria ser si es vol
que la plaça es digui “plaça
U d’Octubre”. A la votació
hi podran participar totes
les persones empadronades de més de 18 anys.
Campdevànol

Teresa Codinach (regidora), Dolors Costa (alcaldessa) i Josep Nel·lo (arquitecte), dimecres davant l’edifici

Josep Nel•lo. L’alberg, de 747
metres quadrats entre les
dues plantes, tindrà capacitat per a 50 persones i s’hi
accedirà pel lateral. A la part
sud de la planta baixa s’hi
ubicaran les zones comunes,
mentre que a l’altra banda hi
haurà els serveis. L’estruc-

Millores puntuals en el
ferm de l’eix del Lluçanès
Olost reclama que s’asfalti tota la C-62
Olost
G.F.

El Departament de Territori
ha previst un seguit d’actuacions puntuals en la millora del
ferm de la C-62. En concret,
fins al 27 de maig s’aniran
fent intervencions en els llocs

ERC recupera al Senat
el debat de l’estació de
la Garrotxa a l’R3
A través d’una pregunta efectuada pel senador
vigatà al Senat Josep Maria
Reniu, Esquerra va sol·licitar
l’actualització del Pla de
Rodalies incorporant la creació d’una nova estació de
referència per la Garrotxa
ubicada a Torelló. La moció
la situa al polígon de la Caseta. Aquest és un projecte que
ja s’havia plantejat fa uns
anys però que mai es va arribar a materialitzar.
Madrid

on l’asfalt estigui més malmès. Els treballs es concentraran entre el quilòmetre 0 i 8,
i afectaran l’eix del Lluçanès
al seu pas pels municipis
de Sant Bartomeu del Grau,
Muntanyola i Olost. L’actuació està pressupostada en uns
160.000 euros.

ques i acústiques. A la façana
se li aplicarà una pell d’uns
deu centímetres de gruix
d’aïllament, amb acabat de
fusta i planxa lacada. Entre
altres millores, a la part de
darrere s’hi projecta un taller
i un garatge de bicicletes.
L’altra part important de la

Des del territori, municipis
com Olost reclamen “una
millora integral en l’asfaltatge”, ja que el volum de vehicles que utilitzen la carretera
sobretot en els primers quilòmetres “és molt elevat”,
apunta l’alcalde, Josep Maria
Freixenet. Feta la consulta
a Territori, reconeixen que
“s’està estudiant” poder fer
aquest asfaltatge integral.
També recorden que en els
últims mesos “s’han fet actuacions per millorar talussos”,
i a finals d’any es licitarà
l’obra del tram de Sagàs.

Els veïns de Torelló escullen
remodelar l’‘skatepark’
guanyadora va rebre 118
vots i consistirà a millorar i
actualitzar l’equipament. En
segon lloc, a només vuit vots
de diferència, hi va quedar
la il·luminació del camí del
Pelut i la tercera proposta,
amb 37 vots, era la dels patis
escolars coeducadors, ambientals i comunitaris. Al projecte s’hi destinaran 30.000
euros.

Torelló
EL 9 NOU

El projecte de remodelació
de l’skatepark és l’opció més
votada en els pressupostos
participatius de Torelló.
La votació es va tancar
diumenge a la nit i hi van
participar 350 persones que
havien d’escollir entre vuit
propostes diferents. L’opció

Jornada de portes
obertes a l’escola El
Roser de Sant Julià

Dos osonencs a la junta
directiva del COAC a la
Catalunya Central
Els arquitectes osonencs
Manel Alcubierre i Carme
Vernis formen part de la nova
junta directiva a la demarcació de la Catalunya Central
del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya (COAC). La
candidatura, que encapçala la
bagenca Claudina Relat, era
l’única que es va presentar
a les eleccions. Relat agafa
el relleu en la presidència al
manlleuenc Miquel Sitjà.

hi haurà espais verds i dues
pèrgoles.
El projecte encara no té
cost definit, però es vol optar
a una subvenció dels fons
Next Generation. El servei
s’haurà d’externalitzar a través d’un concurs públic, però
Costa diu que no es descarta
que se’n pugui fer càrrec
la Xarxa jove d’albergs de
Catalunya.

tura serà la mateixa per a la
primera planta, ja que les
habitacions estan previstes
a la cara sud i els banys i les
dutxes, a la nord. L’edifici
serà sostenible i tindrà un
cost energètic “de gairebé
zero”, que se centrarà a solucionar les exigències tèrmi-

Vic

Després que la Fundació Privada
Puig i Cunyer hagi fet marxa
enrere sobre el tancament de
l’escola El Roser de Sant Julià,
l’AFA i l’equip docent impulsen una jornada de portes
obertes que tindrà lloc aquest
dissabte. A banda de visitar
les instal·lacions i conèixer els
professionals que hi treballen,
la programació inclou una
arrossada, música en directe i
activitats i tallers infantils.
Sant Julià de Vilatorta

COAC

El projecte del nou alberg
municipal a l’edifici de l’antiga escola Pirineu, al carrer
Coll i Bardolet, camina amb
pas ferm. La idea del consistori és que abans d’acabar el
mandat hagin començat les
obres i estiguin “avançades”,
segons l’alcaldessa, Dolors
Costa (JxCampdevànol).
En principi, si tot va bé,
l’equipament començaria a
funcionar d’aquí a un parell
d’anys. L’objectiu és que
doni resposta a la demanda
turística del poble, que “cada
any va en augment” i “ara el
turisme s’està desestacionalitzant”. Els gorgs del Torrent
de la Cabana, la connexió de
les vies verdes per anar en
bicicleta del Pirineu a la Costa Brava o el futur bike park
destaquen entre els reclams.
L’edifici està tancat des de
l’abril del 2019, però estructuralment es troba en “bon
estat”, apuntava dimecres
l’arquitecte del projecte,

ISAAC MUNTADAS

Isaac Muntadas
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La ciutat crea al VicJove un nou servei d’atenció psicològica per fer front a aquesta situació

Franquesa, Vic crearà un nou
servei d’atenció psicològica
que s’oferirà des del VicJove a
partir del 9 de juny. La iniciativa s’afegeix al projecte Intaboo, que des de fa una dècada
promou el debat i la reflexió
entre els joves sobre temes
que sovint són tabús.
Així doncs, amb el suport
de l’equip de psicòlogues
d’Àgape, el nou servei de

Un 40% dels joves de Vic
asseguren que la pandèmia ha
afectat la seva salut emocional

Hi ha un servei
de WhatsApp per
resoldre dubtes
de salut mental de
forma anònima

Vic

				

ALBERT LLIMÓS

Guillem Freixa

Un canvi en la conducta, una
crisi d’ansietat, modificar la
dieta o passar a fer un abús
de pantalles. El malestar dels
joves s’expressa “en cada cas
de forma diferent”, tal com
explica la psicòloga de la cooperativa Àgape Judit Farré,
però fets com els anteriorment descrits poden ser un
primer símptoma de patiment
emocional, “i per això cal fer
un major acompanyament”,
afegeix la tècnica d’Igualtat
de Vic, Laura Icart. I és que la
pandèmia de la covid-19 i les
mesures per fer-hi front han
deixat un seguit de factures
a la societat, i una d’elles és
l’impacte entre els més joves
en matèria de salut mental.
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Joan Casas, Elisabet Franquesa, Laura Icart i Judit Farré, durant la presentació del nou servei emocional

Ho copsen els professionals
que es dediquen a la seva
atenció, però també les dades
recollides a través d’enquestes durant l’elaboració del Pla
Local de Joventut: “Un 40%

dels joves van expressar que
la pandèmia havia canviat la
seva salut emocional a pitjor”,
comenta el tècnic de Joventut
de Vic, Joan Casas.
Com a conseqüència del

moment viscut, i buscant
donar una resposta “al que
ens diuen els joves i també
ens reclamen els centres
educatius”, apunta la regidora d’Educació, Elisabet

salut emocional farà atenció
presencial al local del VicJove
cada dijous de les 4 a les 7 de
la tarda. Pensat per a joves
d’entre 12 i 29 anys, també
s’obre a consultes i dubtes
que puguin fer les famílies,
els professionals que treballen amb joves o els amics.
El projecte disposa d’un
número de WhatsApp –625
24 53 32–, on es pot demanar
cita o fer consultes i resoldre
dubtes vinculats amb la salut
emocional d’una manera
totalment anònima.

PUBLICITAT Serveis

Conservem el temps,
preservem la qualitat.
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L’Institut de Taradell
celebra 25 anys
aquest dissabte
L’Institut de
Taradell celebra aquest
dissabte el 25è aniversari.
La celebració s’havia de
fer fa dos anys però es va
ajornar per la pandèmia. Al
voltant de les 11 del matí
hi haurà activitats com
rocòdrom, art mural o jocs
de Guixot de 8. A la 1 es farà
l’acte institucional, amb la
presència de les autoritats
municipals, exdirectors,
l’equip directiu i membres de
l’APA. Tot seguit es farà un
dinar. A la tarda serà el torn
de la música amb el Grup Sax
Machine. Dissabte, també es
podrà visitar una exposició
fotogràfica al centre i fins
al 8 de juny es traslladarà al
vestíbul de Can Costa.
Taradell

Caminada solidària
de l’escola Bellpuig
de Sant Julià
L’escola Bellpuig de Sant Julià
ha organitzat, aquest divendres, una caminada solidària
per recaptar diners per al
Servei Residència Riudeperes (Sant Tomàs), que atén
a més de 60 persones amb
discapacitat intel·lectual. La
caminada s’iniciarà a les 5 de
la tarda, al parc del costat de
l’escola.
Sant Julià de Vilatorta

La rehabilitació costarà un milió d’euros i començarà al setembre

Prats adjudica les obres de
la reforma del teatre Orient
Prats de Lluçanès
G.F.

El ple de Prats d’aquest
dimecres va aprovar amb els
vots a favor de l’equip de
govern –format per Junts i
Movem– i del RAP i l’abstenció d’Esquerra l’adjudicació
de les obres per rehabilitar
el teatre Orient. L’alcalde,
Jordi Bruch, va recordar
que la recuperació d’aquest
espai cultural “és un dels
projectes més importants
del mandat”. La reforma s’ha
adjudicat a l’empresa de Vic
Construccions Ferrer per un
import d’un milió d’euros.
Responent a les preguntes de
la regidora del RAP, Queta
Bosch, l’alcalde va explicar
que l’empresa adjudicatària va ser l’única que es va
presentar al concurs, i que
no hi va haver rebaixa en el
preu. Pel que fa a l’inici de
les obres, Bruch va comentar
que els actuals responsables
del bar del teatre Orient
“tenen contracte fins al 30
d’agost”, per tant tot indica
que la reforma “començaria a
partir de l’1 de setembre”.

Acord entre La Mútua
i EL 9 NOU
Subscriptors i assegurats tindran avantatges
Granollers
EL 9 NOU

La Mútua de Granollers i EL
9 NOU han arribat a un acord
en virtut del qual els socis
de l’entitat asseguradora i
els subscriptors del periòdic
tindran avantatges creuats. El
director general de La Mútua,
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Josep Rius, i la presidenta de
Prosa, l’empresa editora d’EL
9 NOU, van rubricar l’acord la
setmana passada a Vic.
A partir d’ara, EL 9 NOU
oferirà una subscripció
digital gratuïta als socis de
La Mútua que tinguin un
nadó i, a més, tots els socis
de l’entitat que vulguin fer-

Carmen Poyato
i Camacho
Vídua de Manuel Ortiz Luna
Ha mort cristianament el dia 18, a l’edat de 91 anys.
A.C.S.
Els seus fills, Francesca i Carles, Manel, Montse i Joan, i tota la
família, en participar-vos tan sentida pèrdua, us preguen que la
tingueu present en les vostres oracions.
Les exèquies se celebraran aquest divendres, dia 20, a 2/4 de 12
del migdia, a l’església parroquial del Remei de Vic.
Domicili: Verge del Pilar, 4.
Capella ardent núm. 5 del Tanatori de Vic.
Cuberta Serveis Funeraris. C. Sot dels Pradals, 2.
Vic, maig de 2022

Des d’Esquerra es va argumentar l’abstenció “perquè
voldríem saber què es farà en
les sales diàfanes” que s’hi
construiran, tot recordant
que els republicans “hi portaríem l’escola de música”.
L’alcalde Bruch va respondre
que la seva creació “va ser
una proposta dels redactors

Es recupera amb
normalitat el Pacte
dels Vigatans
Després de dos anys de
pandèmia, aquest diumenge
es recupera la Commemoració del Pacte dels Vigatans
del 17 de maig de 1705 a l’ermita de Sant Sebastià, amb el
format habitual. La jornada
començarà amb una caminada des de la pedra de l’Estelada, a l’entrada de Santa
Eulàlia, a les 9 del matí. A les
11 es farà una visita guiada
explicant els fets històrics i a
2/4 de 12 s’anunciarà la persona homenatjada per Òmnium Osona i s’entregaran els
XVIII Premis Literaris Pacte
de Sant Sebastià.
Vic

del projecte”, i que amb
l’espai construït “es podrà
debatre i decidir l’ús que se’n
fa”, incloent “la proposta de
l’escola de música”.
En el ple també es va
aprovar per unanimitat
una moció presentada per
Esquerra on es demanava la
recuperació del servei d’urgències nocturnes a l’ABS
del Lluçanès. Des de fa uns
mesos, l’atenció de les nits

ja no la fa un professional
de guàrdia que es troba al
Lluçanès sinó que s’activa
el personal del CAP Osona,
a Vic. Bruch va explicar que
els alcaldes dels municipis
afectats es troben a l’espera
de concretar una reunió amb
el conseller de Salut, Josep
Maria Argimon, “per exposar-li la situació i reclamar
la reimplantació del servei”.
On no hi va haver consens
va ser en la moció presentada pel RAP en defensa de
la llengua catalana, i en la
qual Esquerra es va “absentar”, aixecant-se de la taula
perquè hi veien un rerefons
de crítica “als partits que
formen el govern de la Generalitat”.
La sessió plenària d’aquest
mes de maig també va servir
per formalitzar l’entrada al
consistori del nou regidor de
l’equip de govern Heribert
Grifell (Junts), que agafa el
relleu d’Isaac Romero. Grifell assumirà les regidories
de Participació i Comunicació, i la regidora Vanessa
Gómez es farà càrrec de la
carpeta d’Igualtat.

se subscriptors del periòdic
podran fer-ho en condicions
avantatjoses: amb un descompte del 50% en el preu de
la subscripció digital i d’un
25% en la de paper. Paral·
lelament, els subscriptors
d’EL 9 NOU que vulguin ferse socis de La Mútua, que té
un ampli quadre mèdic a tot
Catalunya i disposa d’una
clínica pròpia al centre de
Granollers amb urgències les
24 hores, podran fer-ho amb
un descompte del 20% sobre
el preu de qualsevol de les
assegurances de salut que
ofereix l’entitat.

Beth Codina, presidenta de Prosa, i Josep Rius, director general de La Mútua

Es va reclamar de
nou la tornada
de les guàrdies
nocturnes a
l’ABS Lluçanès

Mor l’empresari
Lluís Vila en un
accident de moto a la
Catalunya del Nord
L’empresari Lluís Vila
Codina, de Seida Vic i Seidamatic, va morir dissabte passat a causa d’un accident de
moto a la carretera N-116 a
Sant Feliu d’Avall (Catalunya
del Nord). La víctima, de 60
anys i resident a Gurb, col·
laborava en diversos projectes del poble, entre els quals
la col·locació de la Creu de
Gurb, que organitzava conjuntament l’empresa i l’Ajuntament.
Gurb

ARNAU JAUMIRA
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Lluís Vila
i Codina
Els companys de Seida Vic i Seidamatic volem mostrar el nostre
més sentit condol a la família de Lluís Vila Codina. Fer-los costat
en aquests dies complicats que estem vivint.
En Lluís era un puntal d’aquestes empreses, un bon gerent i amic
de tots nosaltres. En el seu honor treballarem perquè la seva
essència i bon tractar siguin el rumb en el nostre dia a dia. També
agraïm de tot cor les mostres de suport rebudes per part de tots els
clients, proveïdors i col·laboradors.
Descansa en pau, Lluís.
Treballadors i companys de Seida Vic i Seidamatic.
Gurb, maig de 2022

En recordança del
1r aniversari del traspàs
de la nostra mare i germana

M. Aurora
Espaulella
i Puig
Et trobem a faltar, Aurora.
Gràcies perquè des de la feblesa
i petitesa del teu cos
ens vas mostrar la grandesa
i fortalesa del teu esperit.
Fins sempre.
Maig 2022

EL 9 NOU
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La Universitat de Vic-UCC
celebra el 25è aniversari del
seu reconeixement en plena
reivindicació d’una millora
del seu finançament. Amb
l’amenaçada de la davallada
demogràfica que començarà
a afectar el sistema universitari d’aquí a cinc anys i amb
un preu de les matrícules
cada cop més allunyat del
que tenen les universitats
públiques, la UVic necessita
comptar de forma imminent
amb el reivindicat conveni
programa de la Generalitat
per saber dels recursos de
què disposarà a curt i mitjà
termini. L’aportació de la
Generalitat a la Universitat

OPINIO
Editorial
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El repte urgent de millorar
el finançament de la UVic
de Vic se situa actualment
al voltant dels 10 milions
d’euros i la voluntat de la
direcció seria arribar als 18,5
milions d’euros. D’aquest
augment de recursos, se’n
voldria destinar un total de
5 milions a reduir el preu de
les matrícules que paguen els
estudiants. Això permetria
passar de la mitjana de 6.500
euros actuals als 4.000, i en el
cas de la Facultat de Medici-

na, on els estudiants paguen
13.000 euros, reduir-la a la
meitat. És de justícia que
les persones que viuen a les
comarques de la Catalunya
interior –l’única zona del país
on no hi ha una universitat
pública– disposin d’igualtat
de condicions que la resta
del país. Tenint en compte
que un estudiant universitari d’Osona i el Ripollès té
dues opcions: o bé anar a una

universitat com la de Vic on
les matrícules són més altes
o bé anar a viure a alguna de
les capitals on hi ha centres
públics. Tenint en compte el
deficient servei per exemple de tren, aquesta segona
opció suposa un sobrecost per
haver de quedar-se a viure
durant el curs fora de casa. Si
som conscients que a curt termini l’administració catalana
no té els recursos suficients

per convertir la UVic en una
universitat pública –fet que li
faria perdre, a més, el seu singular model de governança–,
cal recuperar la unanimitat
que es va aconseguir el 21 de
maig de 1997 al Parlament
de Catalunya per restituir els
estudis universitaris a Vic,
abolits amb el Decret de Nova
Planta, i millorar el seu finançament. Entre els actius de la
UVic hi ha l’impacte social,
econòmic i cultural que té a
la Catalunya interior i el seu
paper en el reequilibri territorial, però també la gran tasca que s’està fent en recerca
o la seva capacitat d’aglutinar
esforços fins arribar als prop
d’11.000 estudiants de títols
oficials que té actualment.

La Pilarín

Al centre
La regla és al centre del debat
públic. I l’avortament. I les baixes
de maternitat que s’han d’allargar
tant sí com no perquè tot plegat –això de tenir fills
i treballar– tingui una mica de sentit. I la violència
de gènere. I les sentències per violacions que condemnen estrelles del futbol. I Chanel també és al
centre. La dona ho és, sembla. Omplint els debats a
les xarxes i als bars i també, sobretot, per sort, gràcies, ja era hora, omplint una mica l’agenda política
i les lleis.
Estic molt a favor de la baixa remunerada pel
dolor menstrual. Si sou homes i no n’heu tingut
mai: calleu, si us plau. Dir qualsevol ximpleria
sobre el tema seria com quan dieu que parir és com
que et donin una puntada de peu als testicles. Per
això una dona que pareix està de mitjana 10 hores i
s’esqueixa literalment, i un home que ha rebut una
puntada de peu en cinc minuts estarà dret. No. No
em digueu feminazi ni exagerada ni cap d’aquestes
merdes. Calleu, de debò, que per fer-ho, de tant en
tant, no passa res.
I us ho dic així, amb aquest to una mica enfadada, perquè ja sé que em direu que no sou d’aquests
i que això de la baixa per menstruar ho enteneu i
tal, però són els homes els que es posen les mans
al cap perquè el centre del debat i de les lleis i una
mica de la vida l’estiguem assolint les dones. I és
normal –suposo– que quan has estat a la trona de la
vida durant tota la vida que ara et diguin “Ei, aquí,

CASSANDRE (1901-1968) / smithsonian american art museum

Marina Martori
Escriptora i gestora cultural
@marina_martori

on recolzes el braç, cedeix-lo a una altra” ha de fer
ràbia.
I sí, he dit “aquí, on recolzes el braç de la trona de
la vida” i no “la trona de la vida” perquè per molt que
anem assolint espais i normatives que ens ajuden, i
que anem prosperant en una lluita camí de la visibilitat i la igualtat, la trona continua sent del cul dels
homes blancs heterosexuals i amb un cert benestar
econòmic. La resta ens conformem –encara– amb el

braç de la trona, els peus de la trona, el darrere de la
trona. Amb un objectiu de fer-lo compartir, és clar,
però sabent que és un objectiu a llarg termini.
I no em digueu que el que us empipa de tot això
no és que beneficiï les dones sinó que només beneficia una part de la societat perquè no m’ho crec.
No us he vist indignats per l’IVA de la viagra al 4%
d’IVA quan el de les compreses i els tampons està a
un 10%. Quan compreses i tampons i copes menstruals són tan necessaris com l’aire per respirar.

Estaríem disposades a
compartir el 100% de la baixa
per menstruar, si compartíssiu
també el dolor i la incapacitat
que suposa, a vegades
Els que us poseu les mans al cap pensant que
totes les dones agafaran baixes per menstruar
perquè som així, mentideres i aprofitades, què us
sembla si en parlem d’aquí a un any? Mentrestant,
accepteu, tranquil·lament, que ens acostem al centre, les dones. No ho dic com a amenaça, ho dic com
a esperança. Perquè ens toca el centre, perquè no
sabem què és ser-hi i perquè, us ho prometo, no ens
el volem quedar. Ens hi volem quedar per sempre,
sí, però sense que ningú no n’hagi de marxar. Igual
com estaríem disposades a compartir el 100% de la
baixa per menstruar, si compartíssiu també el dolor
i la incapacitat que suposa, a vegades.

EL 9 NOU

Jordi Baiget
Director general de la FUB
L’exconseller, amb
llarga experiència
en el món de l’administració i de
l’empresa, ocupa
un lloc rellevant en
l’estructura de la UVic-UCC.
Arriba en un moment clau,
amb la urgència de tancar un
acord del conveni programa.

Jaume Giró
Cons. d’Economia i Hisenda
La Generalitat
aspira a rescatar la
concessió de l’Eix
Transversal a l’empresa Cedinsa, que
la té actualment.
La mesura en què treballen
els departaments d’Economia i Territori suposaria un
important estalvi.

Jaume Salés
Tècnic de Cultura de Roda
El festival EnCanta ha arribat a la
cinquena edició.
L’Ajuntament va
apostar per la proposta del tècnic
de Cultura, que és
l’artífex d’una programació
interessant i sorprenent, que
també ha redescobert nous
escenaris a Roda.

Anna Ramírez
Ciclista
La ciclista taradellenca afincada a
Vilalleons ha guanyat la seva quarta Titan Desert en
la que era la seva
quarta participació a la cita (2015, 2017, 2019
i 2022). S’ha convertit així en
la corredora amb més triomfs
a la prova marroquina.

+ vist EL9NOU.CAT

TRIBUNA

Cuidem la llengua
Mariona Isern
Algú fa temps em va dir que jo podria protagonitzar la pel·lícula de vuit cognoms catalans.
Ho deien perquè a casa meva sempre s’ha
parlat en català. Les nostres arrels són catalanes, tant per una banda com per l’altra, i això,
que a alguns llocs del país ja costa de veure, ho hem viscut
com un fet normal i lliure. Vaig rodejar-me sempre de persones que parlaven el català en el seu dia a dia i no va ser fins
que vaig anar a viure a la ciutat, fa uns quants anys, que em
vaig adonar que era de les poques que parlava el català.
Es pot viure a Barcelona parlant en català? I tant que sí, però
ho fas assumint que al teu voltant el més normal és que la
llengua prioritària sigui el castellà. Podríem pensar que els
que parlen el castellà és perquè no entenen el català, però
estic segura que més de la meitat entenen perfectament el
català però el primer impuls que els surt és el castellà. No es
preocupen per mantenir la nostra llengua perquè veuen que
són poques les persones que la parlen. I això, vulguem o no,
s’encomana.
No us ha passat mai que si algú us parla en castellà, ràpidament canvieu al seu idioma? Sí, a mi també m’ha passat, tot i
que últimament intento sempre parlar en català perquè aquesta és l’única forma de no perdre la llengua. Parlem, comuniquem-nos, escrivim i contagiem aquesta llengua perquè només
depèn de nosaltres que segueixi viva i que cada dia la puguem
fer més forta.
Què podem fer per mantenir viva llengua? Llegir en català,
escriure en català, consumir contingut a xarxes en català i tot
el que ens passi pel cap. Vivim en català.
El català només ens té a nosaltres. No té ni els polítics ni les
administracions ni les institucions públiques. De fet, soc de
les que pensa que les grans institucions d’aquest país estan
col·laborant molt en aquesta crisi de la llengua. Ells tenen els
diners i el poder per fer-la més i més forta i tinc la sensació
que cada dia és més petita. És tan senzill com adonar-nos que
si no el parlem, cada dia serà més i més minoritari. I això, creieu-me, és el que ens hi juguem.
Fa poques setmanes vaig viure dues anècdotes que em van
fer pensar en tot això, en si ens preocupem realment per cuidar la nostra llengua o no. Vaig anar a visitar una escola per a la
meva filla a l’Eixample de Barcelona. En tot moment, la directora se’m va dirigir en català i vaig pensar que jo només sé
comunicar-me amb aquesta llengua i que soc al cent per cent.
Uns minuts després, vam tenir aquesta conversa:
–No ets de Barcelona, oi?
–No, per què?
–El teu accent és de comarques. Girona, potser?
–No, Osona!
Em va fer molt feliç que el meu accent encara sigui reconeixible, que no hagi perdut allò que sempre ha format part de mi

1
2

Baralla al centre de
Manlleu

3

Accident d’un camió
carregat de cotxes a Sant
Sadurní d’Osormort

4

Malestar a l’Esquirol per
una jornada ciclista que
s’organitza des de Vic

5

Dotze granges
d’Osona, entre les 25
més productives de
Catalunya

La conversa amb el cambrer va
continuar en català després que jo li
respongués amb la nostra llengua la
seva primera intervenció en castellà.
Si no ho fem, el català acabarà morint
i que pugui expressar-me en aquesta llengua sense problemes,
sentint-me lliure.
La segona anècdota és de fa poques hores. Aquesta mateixa
setmana vaig entrar a un bar, a prendre un refresc, i el cambrer se’m va dirigir en castellà. He de reconèixer que el meu
primer impuls mental va ser contestar en la mateixa llengua
però vaig fer un exercici d’honestedat i li vaig contestar en
català. Ràpidament, ell va fer el mateix i vam mantenir la conversa en català. Això em va fer pensar que si fem com aquest
noi, com aquest cambrer, el català acabarà morint. Si en els
petits moments del dia a dia l’acabem substituint per la llengua castellana, cada dia el parlarà menys gens.
Perquè creieu-me, tot s’encomana.

A correcuita
Jordi

Xoc frontal entre dos
vehicles a la carretera
entre Vic i Manlleu
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Vilarrodà

Diumenge,
15. La manifestació a
Puigcerdà
contra la
celebració dels Jocs Olímpics
d’hivern de l’any 2030 ha
estat un notable èxit pel que
fa a la participació. Entre
els assistents, força presència del Ripollès, la comarca
veïna. Conec gent que hi va
anar d’un ampli espectre
ideològic, que va des de les
simpaties per Junts fins a la
militància cupaire, i això és
un indici més que el projecte
està lluny de ser il·lusionant
per a un segment significatiu de la població. En bona

Dels Jocs Olímpics
i de Jordi Baiget
part, perquè s’ha explicat
tard i malament, o si més no
de forma insuficient. I així
el discurs contrari ha tingut
espai per créixer, emparat en
la desconfiança actual cap a
les institucions. Que després
surtin alguns representants
de sectors econòmics a fer-se
una fotografia donant suport
als Jocs al Pirineu crea més
suspicàcies que no entusiasmes. En les consultes que es
facin a les comarques implicades els del no estaran molt
més mobilitzats, si bé és cert

que en la manifestació de diumenge hi havia gent vinguda
de molts llocs de Catalunya
que no hi podran participar.
Per cert, heu provat de preguntar en el vostre entorn
quantes persones recorden
on es va celebrar la darrera
edició dels Jocs Olímpics d’hivern? I la de fa quatre anys?
Dimecres, 18. Jordi Baiget
és el nou director general de
la FUB, i sempre cal recordar que en l’estructura de la
UVic-UCC aquest càrrec té
un pes molt important. Enca-

ra que els titulars remarquin
la seva condició d’exconseller
–la que tenim fixada en el
nostre imaginari perquè li
va donar projecció pública,
sobretot quan va ser destituït– Baiget té una llarga
trajectòria en el sector públic
i privat. I això vol dir coneixement de les palanques
polítiques i tècniques que cal
accionar en el moment actual. El seu nom es vincula a la
política, però fa prou temps
que n’està allunyat com per
no crear suspicàcies, al contrari d’algun dels altres noms
que havien circulat en els
últims dies. Per cert, es van
succeir els elogis a Joan Turró en la presentació del nou
director general. Però ell no
era a l’acte.

EL 9 NOU

COM HI HA MÓN

Per un Manlleu net

OPINIO

El carril bici, com el Guadiana

Jaume
Espuny

La tercera posició, no la
victòria, ep!, d’Espanya
al Festival d’Eurovisió
ha desfermat una eufòria espanyolista que feia temps que
no es veia. Diaris, televisions, ràdios,
webs, tertulians i opinadors s’han bolcat en un festival on el que importa
menys és la música. A mi m’agradava el Festival d’Eurovisió de quan era
petit, en blanc i negre, amb la Gigliola
Cinquetti cantant No ho l’età sense
tants efectes especials com ara. I tot
aquest xivarri ha deixat en segon terme una notícia que almenys jo he trobat sensacional, una de les notícies de
l’any, i, a més, exclusiva d’EL 9 NOU:
el gos acabat de fitxar per la Policia
Local de Manlleu ha trobat 26 persones amb droga a sobre en només tres
dies. Quan ho vaig llegir vaig quedar
perplex, i el primer que em va venir al
cap va ser que a Manlleu hi deu haver
poquíssima gent que quan surt de casa
no porta un porro o una mica de coca a
la butxaca. A aquest ritme, i fent una
simple regla de tres, si en tres dies el
gos ha detectat 26 persones amb droga, en un any n’haurà detectat més de
tres mil.
La notícia em va provocar un parell
de reflexions. Una, que és curiós que
en plena era digital, amb tantes funcions que tenen els mòbils, si la poli
vol trobar malfactors amb droga no
hi ha res com una cosa tan antiquíssima i tan entranyable com un gos. I
l’altra reflexió és que gràcies a l’Eir,
que és com es diu el gos, les arques de
l’Ajuntament tindran prou diners per
arreglar coses de Manlleu, perquè si
t’enganxen amb droga es veu que et
multen amb un miler d’euros més o
menys. M’he de creure que han multat
els 26 enxampats per l’Eir?
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Enric Casulleras

Economista i professor de la Universitat
de Vic-UCC
Quan arriba el bon temps, els ciclistes
fem com les cuques: sortim del cau i
aprofitem la primera ocasió per prendre
l’aire. Ara, amb els preus del gasoil pels núvols, és una
bona opció mirar-se la bicicleta no només com un estri
per posar-se a esbufegar, sinó com a mitjà de transport
quotidià; la butxaca i la biosfera ho agraeixen. Circular
pels camins, entre prats i boscos, per anar del poble a la
feina a quarts de 8 del matí és un privilegi que no ens
podem permetre en les gèlides i fosques matinades d’hivern; però ara ve molt de gust i només exigeix una condició: no haver-se gitat a les talúries.
Quan hom entra a la ciutat, deixa els camins i enrastella un o altre carril bici, comença l’autèntica aventura.
Els carrils bici són com el Guadiana; tan aviat apareixen
com desapareixen. El ciclista va pedalant còmodament
pel seu carril, quan de cop i volta ha de decidir si s’enfila
a la vorera dels vianants o salta a la calçada per evitar
topar amb una paret o una tanca. Els conductors, desprevinguts davant la sobtada invasió, recorren al seu habitual repertori de renecs com a complement a la botzinada
de rigor.
Si el ciclista és intuïtiu o coneix els replecs de la ciutat, no trigarà a trobar un altre carril bici; és probable
que sigui d’un sol sentit i que per no haver d’anar contra
direcció hagi de fer alguns quilòmetres suplementaris.
Però no es tractava de fer esport? Doncs endavant les
atxes. Finalment troba el carril que li convé i encarrella de dret cap a la feina; però encara no està exempt de
perills: a cada encreuament corre el risc de ser atropellat
per un cotxe que gira i que relega el ciclista a la més pura
irrellevància. Al seu torn, els vianants caminen ocupant
tot l’espai del carril, fent orelles d’ambaixador al so del
timbre de la bicicleta. Si caminen en el mateix sentit que
el ciclista, a aquest li surt més a compte fer un hàbil eslàlom que no pas demanar pas: n’hi ha prou que es cridi
“ves que vinc” per provocar un moviment lateral cap a
l’escàs espai que el ciclista havia ullat, fent inevitable
l’escarxall.
De vegades, ningú camina pel carril bici; però un gos
passeja per la dreta, l’amo per l’esquerra, i enmig dels
dos, la corretja baldera esdevé un parany on cauran fàcilment ciclista, mascota i badoc en simpàtica i canina col·
lisió.

Arrels
Marc Riera
@rieramarc
A la vida hi ha infinites coses que no
sé. Però fruit del pas dels anys, ara,
hi ha coses que em fa molta ràbia de
no saber. Coses que abans no hi havia parat gens
d’atenció. O com es diu col·loquialment, que me
la suaven. Hi pensava quan llegia l’entrevista que
EL 9 NOU publicava a Maria Nicolau, cuinera de
Vilanova de Sau que ha publicat l’assaig Cuina! O
barbàrie, on reivindica la cuina dels aliments per
sobre la forma, sense pretensions i allunyada del
glamur de les estrelles Michelin.
Em sembla vergonyós que un servidor camini pel
costat dels camps i que no sàpiga, per exemple, si
en aquell camp hi han plantat blat, ordi o civada
o que no sàpiga identificar determinades espècies
d’ocells amb qui em creuo fa més de 40 anys passejant pel costat del Ter.
L’actor mallorquí Toni Gomila ho va sintetitzar
molt bé en l’espectacle Acorar, que es va estrenar
l’any 2011 i que onze anys després continua representant-se. Es preguntava com la gent avui en dia

V.P.
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Quan hom entra a la ciutat, deixa
els camins i enrastella un o altre
carril bici, comença l’autèntica
aventura: tan aviat apareixen
com desapareixen
Suposem, però, que el ciclista ha aconseguit atansarse a la feina i ja no li queden sinó uns quants centenars
de metres per arribar al destí. Tanmateix, en aquest darrer tram el carril bici dibuixa uns trepidants angles rectes, posant de manifest que el regidor que el va dissenyar estava menys acostumat a muntar sobre dues rodes
que a governar un dromedari del desert. Com a darrera
sorpresa, en alguns trams el carril en qüestió queda just
entre les portes de les cases i els contenidors d’escombraries; de manera que la darrera prova consisteix a esquivar
els projectils que en forma de bosses de brossa dibuixen
magnífiques paràboles per arribar al seu destí.
Amb una mica de sort, a quarts de 9 del matí l’interfecte haurà aconseguit arribar sa i estalvi a la feina, i tindrà
unes hores per recuperar-se, tot treballant, abans d’emprendre el camí de tornada, que té la particularitat que
fa pujada.
Però com s’hi diverteix!

sabem les marques de telèfons mòbils (Xiaomi,
Samsung, Apple...) o tots els models de cotxe (Seat
Ateca, Audi Q3, Opel Corsa...) però, en canvi, no
sabem si aquell ocellot que veiem en un arbre és
un mussol, una òliba o una merla. Diu el personatge de l’obra que les generacions més joves ens
hem especialitzat “en ses coses que se venen com
a imprescindibles i que en pocs anys passen de
moda i formen part des record”. En canvi, la gent

Avui en dia sabem totes les
marques de mòbils i de cotxes,
però en canvi no sabem
que aquell ocell que veiem
en un arbre és un mussol,
una òliba o una merla
més gran ho fan a la inversa. Parlen de cotxes o de
telèfons mòbils, en genèric. Sense fixar-se en la
marca o les característiques, però en canvi coneixen arbres, cereals, ocells “perquè saben que allò
és bàsic per sa vida, per sobreviure”. I rebla l’actor
mallorquí que aquest nou llenguatge ple d’anglicismes i marques comercials que se’ns ha colat ser-

veix per mostrar “qui som, com vivim, què valoram
i què menyspream”.
I és que, pas a pas, el sistema ha aconseguit desarrelar-nos en una estratègia plenament estudiada. A poc a poc. Se’ns ha inoculat. Ens han venut
que glamur, modernor... era això. Ens ha canviat la
manera de parlar. Escrivim tres ratlles de text per
no dir que patim un carn esqueixat, ens colen un
anglicisme per dir “madalena” o ens van tancant
aquells restaurants on esmorzar un capipota ben
cuinat, sense cap parafernàlia.
Aquest desconeixement que tenim de l’entorn
és la baula que ajuda a transformar-nos el paisatge. A imposar-nos un decorat artificial. Comprem
truites fetes per guanyar temps, mengem fruita
conreada a milions de quilòmetres de casa nostra. I quan ho masteguem, esmicolem el paisatge.
L’anem fent desaparèixer. Sense que en siguem
conscients. En silenci. Anem condemnant la nostra
pagesia pas a pas i anem canviant la cadena tròfica.
Com fitxes de dòmino que cauen una a una.
És curiós com tenim escoles i cursos de tot, presencials i en línia. Tenim escoles municipals de
música, dibuix, informàtica... i sobretot acadèmies d’anglès. Però en canvi ens falta una escola que
ens ensenyi a reconnectar amb l’entorn. A observar
el paisatge. A conèixer les plantes i les herbes, els
ocells, els cucs... A entendre que el nostre paisatge
és quelcom més que penjar-los a Instagram.
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L’ACCENT

‘Sans-délai’
Víctor
Palomar

Jaume Medina

Filòleg

“Mentre jo seré viu, el català viurà; quan jo
no hi seré, ja s’espavilaran...” Aquesta és la
resposta que vaig donar un dia de la segona
meitat dels passats anys setanta –després que
ja m’havia fet farts de plorar amargament per la sentenciada
mort del nostre idioma– a un patriota pessimista, que em preguntava quina era la meva opinió sobre l’estat de la llengua.
De llavors ençà han passat moltes coses, encara que molts
–fins i tot, oh meravella!, escriptors de primera fila– continuen creient i predicant que el català és una llengua destinada a
desaparèixer. Quina poca fe que tenen alguns en ells mateixos!
Potser els han mancat els fills i els nets a qui transmetre llur
bell parlar... El que sí que tanmateix és cert és que en el temps
present persisteixen els senyals preocupants. És tot el que es
pot esperar al capdavall en un país ric i divers, que es complau
a protegir la identitat forastera i a renegar de la pròpia, que
ha renunciat a conèixer-se, a afirmar-se, i, en conseqüència, a
realitzar-se en plenitud.
¿Hem de parlar aquí dels polítics imprudents que prefereixen l’autolesió als danys sobrevinguts, que renuncien a l’identitarisme propi i en fan befa tot asservint-se càndidament al
salvatge identitarisme foraster unificador i uniformador? ¿O
dels acadèmics que pretenen mantenir la identitat –això és,
la diferència característica pròpia– mentre s’esforcen a aproximar –a igualar– la llengua que protegeixen a la que en tot
moment és emprada per suplantar-la? Certament, per a aquest
viatge no necessitàvem alforges!
Els rendiments dels anys d’immersió lingüística han estat
més aviat escassos. Les últimes enquestes sobre l’ús del català a les escoles presenten uns resultats ben decebedors. En
comptes de progressar, el català ha retrocedit (a l’escola i al
carrer). ¿Per què, doncs, continuar reivindicant-la? Les llengües s’aprenen per necessitat (així ho fan els infants en el seu
medi familiar i així ho fan els adults que s’integren en una
nova realitat social) o per obligació. ¿Per què en el nostre país
hi ha tants castellanoparlants que no han après el català? Perquè no el necessiten. ¿Per què ha fracassat la immersió lingüística? Perquè Catalunya no té prou força legal per obligar
els nouvinguts a aprendre la llengua que n’és pròpia.
Sigui una sort, sigui una llàstima, tal com estan les coses en
l’actualitat, el destí de la llengua catalana depèn només de les
voluntats individuals. Els polítics deixen els ciutadans a l’estacada, desprotegits (ho certificarà qui provi de mantenir l’ús
del català davant d’un prepotent representant de l’autoritat
estatal), les autoritats acadèmiques desorienten els parlants
(introduint, a través dels mitjans de comunicació, les solucions úniques –“flocs de neu” per “borrallons de neu”– o les formes més semblants al castellà –“antulls” per “desigs”–, fent
canvis innecessaris al ric patrimoni llegat per Pompeu Fabra).
Altrament, no és pas nou d’ara que un president de la màxima
institució del país es proposi legislar a favor del castellà a casa
nostra: jo tinc ben presents dos il·lustres predecessors seus, no

FLORIAN PIRCHER

@vicpalomar

Qui vulgui viure amb normalitat
en català ha de fer-se càrrec dels
maldecaps que li portarà mantenirne l’ús en tot moment i s’adonarà
de l’heroïcitat de la seva empresa
pas arribats de nou, l’un dels quals declarava que els catalans
havíem de defensar el castellà (com si no hi hagués qui vetllés
per ell), i l’altre es presentava a si mateix com a garantia del
normal desenrotllament de la llengua de l’Estat a Catalunya.
Si bé per als catalans el coneixement i el domini del castellà
és beneficiós –com ho és també el coneixement i el domini
d’altres idiomes–, tanmateix, l’única manera d’afermar i assegurar la nostra llengua és fent-la tan oficial com les altres oficials del món en l’àmbit on s’ha desenrotllat històricament: la
cooficialitat és el pas previ a la ruïna.
Ara, qui pretengui viure amb normalitat en català als països dels quals aquest és la llengua pròpia –jo en soc un– ha
de fer-se càrrec dels maldecaps que li portarà la voluntat de
mantenir-ne l’ús en tot moment i davant de qui sigui: aquest
ferm comportament –que no serà compartit i sovint ni tan sols
entès per la grandíssima majoria dels altres parlants–, a la curta o a la llarga, li resultarà violent i, de tant sentir-se sol en el
seu propòsit (en efecte llavors comprovarà que les institucions
propagandistes no li donen cap mena de suport), s’adonarà
de l’heroïcitat de la seva empresa. Que l’heroi desisteixi o no
dependrà només de la seva voluntat: ningú no l’ajudarà a sortir del confinament per continuar la lluita, ni li agrairà el que
ha fet. I després de tot, per postres, s’adonarà avergonyit que
la llengua pel futur de la qual ha lluitat no té cap semblança
amb el dolç parlar que en la tendra infantesa van ensenyar-li
els seus pares.

M’explicava una
persona de 70 i
escaig anys que
fa pocs dies havia anat fins a
una oficina municipal a renovar un document. Va veure
dues treballadores que no atenien a ningú i els va demanar si
li podrien fer la gestió. La seva
resposta va ser que això era del
tot impossible, que havia de
demanar hora i tornar el dia i
hora que li indiquessin. Efectivament, haurà de tornar-hi
d’aquí gairebé deu dies per fer
un tràmit ben senzill que no
s’allargarà més de dos minuts.
És d’aquelles coses tan absurdes que ens ha deixat la pandèmia a l’administració pública.
Al Regne Unit algunes veus
del govern del conservador
Boris Johnson han suggerit la
privatització –a aquests els hi
costa poc– del servei de renovació de passaports i carnets
de conduir. Ha passat després
que, a causa de l’elevat absentisme laboral dels funcionaris,
milers de famílies van haver
de cancel·lar les vacances de
Setmana Santa perquè els seus
passaports i carnets de conduir estan pendents de renovació
des de fa temps. La bola s’ha
fet gran i la situació és especialment greu en el cas de repartidors i camioners que continuen treballant tot i tenir la
llicència caducada, amb el risc
de ser sancionats. Després de la
pandèmia, els funcionaris han
descobert que els és més còmode treballar des de casa, però
amb els passaports i carnets
cal un petit tràmit presencial.
Que s’esperin!, deuen pensar.
Això m’evoca al pobre monsieur Sans-délai, protagonista
del “Vuelva usted mañana” de
Mariano José de Larra.

REEDUCANT LA MIRADA

Fora les cometes
Laura B. Serna

Professora i periodista
@LauraBSerna1
Fa uns dies vaig acompanyar l’alumnat de primer d’ESO a la Ficom (la
Fira del Còmic de Barcelona), on vam assistir a la
xerrada de l’exjugador de bàsquet Iñaki Zubizarreta
titulada “Rendir-se mai és una opció”. El motiu de
la xerrada era la publicació en català del còmic Subnormal, on Zubizarreta relata (amb el guió de Fernando Llor i els dibuixos de Miguel Porto) la seva
experiència com a víctima de l’assetjament escolar.
L’acte va omplir de gom a gom l’auditori, en silenci
per les dures paraules que les històries més tèrboles
no poden ensucrar.
“Cal denunciar l’assetjament. Cal trencar el silen-

ci. No podem apartar la mirada. No podem ser còmplices de l’abús.” El públic jove escoltava amb atenció els missatges de l’exjugador. Mentre jo, asseguda
enmig de l’alumnat, repassava mentalment les queixes que havia rebut en diverses ocasions a l’institut per “assetjament”. I sí, utilitzo cometes –i no me
n’amago– perquè tinc el pressentiment que entre

Tinc el pressentiment que
entre totes hem desvirtuat
el significat de la paraula
‘assetjament’
totes hem desvirtuat el significat d’aquesta paraula. Ja fa un temps que percebo amb preocupació que
famílies i alumnes anomenen assetjament a qualsevol conflicte (tant se val la dimensió i l’origen). Potser perquè mestres i professores hem insistit durant
molt de temps en la necessitat de denunciar l’asset-

jament? Potser perquè hem sobresaturat l’alumnat
amb xerrades contra l’assetjament? Potser perquè
el terme bullying –fent servir l’argot de l’alumnat–
està de moda? Amb tots aquests potser ballant en el
meu cap, busco en el DIEC la paraula, que em remet
al seu verb: ‘Importunar insistentment (algú) amb
les nostres pretensions.’ Importunar. Insistentment.
Pretensions. No són termes que m’ajudin a definir
quines situacions podem incloure dins del sac de
l’assetjament (i quines no).
Les reflexions de Zubizarreta em retornen a la
xerrada i, fent un cop d’ull al meu voltant, concloc
que no m’equivoco: el missatge ha calat i el públic ja
s’ha sumat a les crides de denúncia contra l’assetjament. Aleshores, l’exjugador abaixa el to per explicar el pitjor capítol de la seva història, aquella que el
va portar a l’intent de suïcidi. Una vivència tan pertorbadora, que ni tan sols soc capaç de reproduir-la
en aquesta columna. I és llavors quan els meus pensaments es desmunten: unes quantes files enrere
les rialles del públic acaben de silenciar novament
l’auditori.
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No més agressions
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Aquest passat cap de setmana vaig sortir de festa a
Les Carpes, a Vic. Sempre que surto a Vic a un lloc
que no sigui La Cabra ho faig amb por i respecte pel
fet de ser gai. No ho sembla, però Vic i la comarca
en general és un lloc força homòfob i retrògrad pel
que fa a l’homosexualitat. En fi, que jo sempre que
surto estic cohibit per ser gai i tenir ploma, però
aquest dia vaig deixar enrere tot el que em cohibia, perquè ja estic cansat de tant desgast emocional i bàsicament perquè tinc dret a ser qui soc. I
per primera vegada a la nit, sortint a Les Carpes em
vaig sentir lliure i alliberat! En fi, que ballant i passant-ho bé amb les meves amigues i amics, sense
posar-me amb ningú, al meu aire, de cop no sé com
un noi em crida ben alt i em diu “maricón”, molt
ofensivament, amb odi i fàstic en la mirada, cosa
que sembla que jo sempre ignori i no li doni importància, perquè és el que sempre m’han dit que haig
de fer, però aquesta vegada el crit ple d’odi va venir
acompanyat d’un escopit a la cara. La meva primera reacció va ser riure, ignorar-lo i treure-hi ferro,
però les meves amigues, en especial la Paula, van
córrer darrere d’ell i van començar a preguntar
qui havia set, perquè a la gent així se’ls ha de parar
els peus. I en aquell moment no vaig poder reaccionar, em vaig bloquejar. El meu cap es va aturar i
no podia reaccionar, estava assimilant la situació
i em va venir al cap totes les vegades que s’havien
posat amb mi per ser gai. Se’m va acabar la felicitat
per la resta de la nit. Em vaig tornar a sentir cohibit i els meus pensaments obsessius van tornar a
aparèixer. I és que sembla que sigui una tonteria,
però no ho és. Per culpa de gent així deixo de fer
coses a la meva vida, no em poso coses de vestir
que m’encanten i que m’identifiquen i formen part
de la meva personalitat; per culpa de gent així em
costa relacionar-me amb homes en general, perquè
tinc por que es riguin de mi i em vacil·lin; per culpa
d’homes així estic plorant a casa meva quan hauria
d’estar rient de com de bé m’ho vaig passar i com
d’estimat em vaig sentir. I em fa ràbia no poder
sortir de festa tranquil allà on he nascut i m’he criat, en un lloc on m’hauria de sentir a gust i segur,
com a casa. Realment amb un comentari de merda
i un escopit em van tirar la nit per terra. No penso
tornar-me a cohibir, no penso deixar de sortir a Vic,
no penso tolerar més aquestes conductes, mai més,
no penso deixar que ningú em trepitgi per ser com
soc, estic cansat però no penso parar. Si m’han de
pegar m’és igual, si m’han d’insultar m’és igual, si
m’han d’escopir m’és igual. Lluitaré sempre pels
meus drets i defensaré el que penso i no penso
callar mai més. Estic molt cansat, però trauré forces
d’on calgui per afrontar aquest problema que tant
em limita i em molesta. Per això vull fer una crida
a totes les persones que m’esteu llegint. Si us plau,
no permeteu aquestes conductes a ningú del vostre
ambient, pareu els peus als vostres amics, coneguts,
companys, familiars, coneguts o desconeguts... Pel
simple fet de permetre tal comportament estem
dient que està bé el que fan i no ho està. I això es
pot aplicar tant a l’homofòbia com al masclisme i el
racisme. No penso callar més! Ah, això sí, estic molt
agraït per les atencions i el suport per part dels responsables de Les Carpes, que en tot moment van
estar al meu costat.
							
Arnau Márquez
Taradell

Avortar, interrompre una vida
Cal dir les coses clares, encara que sigui amb cruesa.
Avortar és matar una vida, és una actuació deliberada per provocar l’expulsió d’un fetus, i la vida és
un do de Déu, no és un dret de les dones. Des del
precís moment de la concepció existeix una vida, un
ésser humà, que cal respectar i ajudar sempre. Tant
si un és cristià com no, és obvi que s’està gestant
una vida, i tots hem de defensar i protegir la vida,
començant per les lleis dels governs, que també han
d’ajudar els professionals mèdics que volen fer objecció de consciència. Un metge cura, cuida, però no
mata. És una veritable barbaritat permetre avortar

Adeu al company Josep Coll
Josep Paré Martí
Periodista

Ja no tornarem a córrer per aquestes
carreteres de Catalunya, però especialment per Osona i el Ripollès, buscant la notícia
i portant-la a Sant Cugat. Aquell teu cotxe blanc
era com un bòlid, no el parava ningú. Sempre anàvem amb el temps entre les cames i no era com ara,
que tot es pot fer digital, sinó que s’havia d’arribar
abans de l’informatiu del migdia amb les cintes a
la mà.
Josep Coll Vilanova va començar a treballar de
corresponsal de TVE des de Vic quan encara es filmava amb càmeres de carret i s’havia de revelar a
la seu de la televisió. Després va venir l’U_MATIC,
que necessitava dues persones, una duia la càmera
i l’altra la gravadora. Aquest sistema ja era més modern i quan ens vam conèixer va entrar de seguida
el Betacam professional, que facilitava molt les coses, ja que no hi havia cordó umbilical. Com que ell
era un manetes havia adaptat una òptica Canon a
la seva càmera Sony que li donava una altra visió
dels temes i feia que tingués un aparell especial i
únic. També havia fet un cap calent i experimentat
amb càmeres de tota mena, sempre buscant millorar i aprendre. De fet, estimava tant el periodisme
com la tecnologia, que dominava per estudis i per
pràctica.
Van ser uns anys de col·laborar plegats. Eren els
anys de les dècades finals del segle XX i principis
del XXI. Formàvem un bon equip, un com a càmera i l’altre com a redactor. De vegades fèiem substitucions a comarques veïnes. Era divertit canviar de
llocs ja coneguts de sobres i procuràvem integrarnos a les novetats que requeria la situació. L’aire
lliure era la nostra oficina.
Aquesta manera de funcionar amb corresponsals
a moltes comarques per part de TVE es va acabar
amb un conflicte important que va arribar als tribunals, i encara que Josep Coll va poder continuar
ja no era el mateix. Aquell món s’havia acabat, era
una altra manera de fer. No va parar de treballar
fins que es va jubilar. Vam aprendre moltes coses,
sobretot a no comprar loteria arreu del país, com

als 16 anys i, a més, sense el permís dels pares. Argumentar que la societat avança i ens hem d’adaptar no és coherència, ni sentit comú, ni respecte a
la llibertat personal, que precisament no està a fer
el que un/a vol sinó a voler el que es fa, conscient i
responsablement, acceptant sempre les conseqüències, també per a la dona. El do més gran que tenim
és poder ser mare. Qui no ho vulgui ser –per la raó
que sigui–, hi ha mil maneres per evitar un embaràs,
també l’abstinència, però el que no es pot permetre
és que per un moment de plaer, d’aventura, d’apassionament, de deixar-se portar pels instints i potser
també anant una mica col·locats, acabar amb una
vida. Cal més educació del propi cos i de la persona,
actuant sempre amb responsabilitat, i valorar el saber dir: no, prou. No tot s’ha de provar –i menys en
edats primerenques–, no tot s’ha de permetre, ja hi
haurà temps, i sempre dins una relació d’amor vertader i fidel amb respecte i diàleg, no només sexe
per plaer.
Montserrat Rosell Pujol
Vic

La lliçó d’Ucraïna
Els que vam néixer després de la Guerra Civil espanyola estàvem il·lusionats de no haver de viure mai
cap guerra propera, que ens aigualís l’optimisme de
poder viure en pau sempre més. Però últimament
els mitjans de comunicació ens han fet adonar com
d’equivocats estàvem, en veure tan de prop com el
dictador i cap d’estat rus, que pretén ressuscitar la
Rússia dels Tsars, amb un gran suport dels ciutadans comunistes i dels cristians ortodoxos, envaeix
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vàrem calcular ja havíem tret abans del sorteig i
molt. I vam conèixer món. Hem perdut la compra
de la llonganissa a Sant Quirze de Besora, on li
agradava parar, ja que deia que era la millor. Hem
perdut l’ajuda de Josep Maria Costa. Quan buscàvem bolets sempre ens en trobava i filmàvem els
principis de temporada sense problemes encara
que haguessin passat molts alienígenes. Adeu a
aquelles pujades a Núria amb el cremallera per
fer quatre plans i dues entrevistes, i tantes i tantes notícies que havíem cobert, sobretot pel canal
català. També vam viure l’atemptat de Vic a la caserna de la Guàrdia Civil i tantes i tantes notícies
de tota mena impossibles de recordar en un petit
article. Recordo especialment aquells telèfons de
l’espectador on la gent denunciava irregularitats i

nosaltres les plasmàvem. Com a anècdota encara
veig aquell policia de trànsit que el va salvar d’una
multa per una infracció per voler arribar abans,
perquè la seva xicota estudiava periodisme. És
impossible recordar totes aquelles petites i grans
anècdotes que havíem viscut. Eren molts anys de
recórrer aquestes carreteres de Catalunya i mai no
es cansava d’anar cap aquí o cap allà amb l’objectiu
a punt.
Quan va morir, la setmana passada, va ser un cop
dur per a tothom qui el coneixia, s’havia fet molts
amics i coneguts anant amunt i avall. No era conflictiu i estimava la seva gent. La seva feina la van
heretar els seus dos fills, l’Olga i en Germen, que a
més van fundar una productora, Gen-lock video.
Va ser tot un plaer poder compartir amb Josep
Coll alguns dels seus anys al món de la televisió.
No cal dir que mai l’oblidaré. Vam viure plenament una experiència que desafortunadament ja
no tornarà.

Ucraïna tot desplegant armes de destrucció massiva
contra població civil, assassinant milers de persones
i fent exiliar cap a Europa milions de dones i nens
que necessiten que els ajudem a sobreviure. El dictador Putin s’excusa que les formes “nazis i liberals” en
què es governa al món occidental i europeu atrauen
els ciutadans de l’exrepública soviètica en detriment
de la seva influència i domini absolut. Sempre havia
pensat que en el món, com més desenvolupats i cultes
fóssim les persones, més cultura, comprensió i seny
tindrien els seus representants, fent que les relacions polítiques esdevinguessin més intel·ligents per
fer prevaldre l’harmonia general, la col·laboració, el
diàleg i el respecte mutu. Però resulta que Putin ha
creat a Rússia un estat dictatorial i ultranacionalista,
que envaeix i conquereix per la força de les armes i
l’amenaça nuclear un estat democràtic que se sent
atret pels valors liberals i democràtics d’Europa i el
món occidental. Per sort, el món occidental ha avançat amb el suficient diàleg i unitat a través de l’ONU i
la Unió Europea per poder actuar i pressionar econòmicament els oligarques russos que sostenen el “Tsar
Putin” i que li facin abandonar la batalla que mai havia d’haver començat. L’altre aspecte que ens mostra
aquesta maleïda guerra és que els nacionalismes excloents s’han de superar. La Guerra Civil espanyola
del 36 i la dictadura franquista que es va patir és un
dels exemples que cal que superem. El nacionalisme
intransigent espanyol té por “que la rata es mengi el
gat”. Indubtablement que les llengües minoritàries
s’han de protegir i facilitar una “discriminació positiva” per asseguri la pervivència del català, l’èuscar,
el gallec... El que ha ajudat la guerra d’Ucraïna és per
(Continua a la pàgina 25)
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La Universitat de Vic està de festa!
Fa 25 anys del reconeixement de la
universitat a través d’una llei aprovada per unanimitat de tots els grups polítics del
Parlament de Catalunya. La llei avalava la tasca feta
pels Estudis Universitaris de Vic des de l’any 1977
i dotava la nova universitat d’un model de gestió
privat-públic que al llarg del darrer quart de segle
hem sentit lloar del dret i del revés i s’ha presentat
sovint com un model de referència dins el mapa
universitari català.
Els aspectes històrics són prou coneguts. Ras
i curt, però, no tinc por d’equivocar-me si dic que
la Universitat de Vic ha fet els deures. Ho dic
amb coneixement perquè ho he viscut des de dins
amb intensitat. Fer els deures vol dir innovar en
la docència, impulsar la recerca i la transferència de coneixement, incrementar la presència en
el territori, complir amb els requisits de qualitat
dels títols que imparteix, millorar l’eficiència en
tots els àmbits de la gestió, ampliar i millorar els
espais i un llarg etcètera difícil de sintetitzar. Hi
podem afegir altres fites com la federació amb la
Fundació Universitària del Bages i amb els estudis
de Medicina, que han sigut un factor clau en la creació de la Universitat de Vic - Universitat Central
de Catalunya, amb àmplia presència territorial i
amb un augment significatiu del nombre d’estudiants de títols oficials (més de deu mil!). També
amb un valor afegit molt important en l’impacte
social, econòmic i cultural per a les comarques de
la Catalunya Central.
La UVic ha fet els deures, però no tots els actors
han fet igual. On és aquella unanimitat i, sobretot, aquella implicació? Amb tendència al cofoisme, oblidem que (almenys en el moment d’escriure
aquestes ratlles) la nostra universitat no té contracte programa. I d’això ja comença a fer un grapat d’anys. Un fet que diu ben poc de la implicació
del govern català en una universitat que també és
la seva. Tampoc deixa en un bon lloc els responsables polítics del territori, que no semblen capaços
d’influir en les decisions d’un govern que és del
mateix color o, en altres casos, de pressionar dins
el Parlament pensant en una universitat que és de
tots. Potser en algun discurs de la celebració dels
25 anys, la consellera de Recerca i Universitats ens

ALBERT LLIMÓS

Joan Soler Mata
Professor emèrit de la UVic-UCC

És injust que els joves que
hi estudien hagin de pagar
molt més que els que van a les
universitats públiques
farà el regal d’aniversari de l’aprovació del contracte programa. Tant de bo que sigui així, encara que
sigui tard i malament.
En el moment de bufar les espelmes del pastís
d’aniversari, la persona homenatjada acostuma a
formular un desig. “Que demani un desig!”, diuen
els Manel en la seva cançó. Encara que no sigui jo
qui bufi les espelmes, sí que em sento amb ganes
per formular un desig. Un desig en veu alta que va
més enllà d’un contracte programa perquè apunta més lluny, cap a un projecte de futur. Un desig
que reclama una universitat a l’abast de tothom i
no de peatge com l’actual. Perquè no és just que,
després de 25 anys, els joves que estudien a la nostra universitat hagin de pagar molt més que els que
van a les universitats públiques. I encara és més
injust que no ens ho plantegem de manera oberta.
Em pregunto: som un territori que es mou per la
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xarxa de comunicacions i els equipaments i no es
mou perquè la nostra universitat estigui a l’abast
de tothom?
És evident que aquesta injustícia, que es podia
acceptar fa 25 anys, no pot considerar-se com un fet
natural i lògic de cara al futur. És a dir, per sempre.
I no parlem només de beques, sinó d’una millora
substancial i gradual del finançament que permeti,
en un termini raonable però amb un horitzó acordat (abans del trentè aniversari?), que els estudiants de la UVic-UCC i les seves famílies paguin la
matrícula a preu d’universitat pública perquè és
socialment just que sigui així. Sí, sí, aquest és un
tema de justícia social i d’igualtat d’oportunitats.
No parlem de canviar el model de gestió, sinó de
millorar el finançament; però si el model i la llei no
serveixen per aquesta finalitat, potser sí que convé
canviar-los.
Aquest és un desig que requereix la voluntat,
el convenciment i la implicació dels responsables
polítics de les diferents administracions. No es
poden pronunciar els consistoris municipals sobre
aquest tema?, i els plens dels consells comarcals i
les assemblees d’alcaldes d’Osona, Bages, Ripollès,
Moianès i altres comarques properes?, i els diputats i diputades que ens representen al Parlament i
els respectius partits polítics? I més enllà, els sindicats i les associacions empresarials?, i les entitats,
escoles, instituts i altres institucions de les nostres
comarques?, i, al capdavant, la mateixa comunitat
universitària, els respectius patronats i tots els
òrgans de govern?
Si el desig falla, sempre em puc imaginar la plaça
Major de Vic o el Passeig de Manresa plens d’estudiants de la UVic i de la UManresa, estudiants de
secundària, professorat de tots els nivells i persones que estimen l’educació, reclamant que encara
tenim més dret que l’anunciada rebaixa de matrícules per a les universitats públiques, perquè a la
UVic-UCC encara s’ha de pagar més. O també soc
capaç de veure L’Atlàntida de Vic i el Kursaal de
Manresa plens a vessar de representants polítics i
de la societat civil donant suport a una universitat
que no sigui de peatge. Com diuen els Txarango en
la cançó: “Seguim aquí. Seguim sumant històries,
seguim vius. Salvant a poc a poc tots els paranys.
Seguim a prop avui que fas anys.”
(PD: Hi haurà qui pensarà que ara això no toca,
però si després de 25 anys encara no toca, potser
que miri el calendari i posi en algun lloc la creu de
quan toca. Si us plau, abans del proper aniversari).

Bústia
(Ve de la pàgina 24)
assenyalar clarament que “Europa ha de ser cada dia
més federal”. Així, els electors francesos ja han dit
que prefereixen més projecte europeu que replegament nacionalista. D’una banda, s’ha de centralitzar
més poder dels estats membres i de l’altra, s’ha de
reconèixer i respectar més clarament les minories
nacionalistes de cada territori i facilitar també l’ús
del català al Parlament Europeu. Caldrà treballar
fort perquè els estats cedeixin competències al Parlament Europeu i a la vegada es donin més competències de serveis propers al ciutadà a les comunitats
autònomes.
Eudald Fajula, exregidor del PSC a Ripoll Ripoll

Plaça de la Teuleria
Durant uns trenta-cinc anys al carrer Raval Cortines de Vic hi havia una teuleria, un ofici que ja ha
passat a la història, i és bo que en quedi constància
visible malgrat que ja no hi sigui físicament. Per
això, un bon nombre de veïns vam considerar oportú proposar el nom de la plaça de la Teuleria al lloc

on es posava l’obra perquè s’eixugués abans de fer
la cuita al forn. L’anomenada plaça s’ubica al carrer
Canigó, inexistent en aquells anys, ja que tot aquell
sector a l’entorn de la teuleria eren horts i un rec
que servia per regar-los. Així doncs, el diumenge
dia 8 de maig es va posar el nom acompanyat de
fotografies on es veu la feina que feien i una petita
explicació de l’ofici. Vull donar les gràcies a l’Ajuntament, perquè de seguida va veure interessant
el projecte per preservar la història, i sobretot als
veïns que van firmar, als quals no he tingut l’oportunitat de fer-ho.
Dolors Pujol Vic

Gent gran
Enhorabona a tots els que van preparar la festa per a
la gent gran al Sucre de Vic. És bonic veure com una
ciutat honora les persones grans. La vellesa és un
temps de recordatori per a molts. Et dones compte
que ja no pots fer el que feies, que a vegades has de
fer dues vegades el camí del menjador a la cuina,
però també que has tingut a la vida moments bons
que t’han portat els fills o els que t’envolten. Penso
que també tenir un punt d’agraïment a les persones
grans qualifica les autoritats de tenir un cor agraït i
un tarannà bo.
Inès Garriga i Sardà

Agraïment

Vic

Els familiars de Consol Carrasco Robles voldríem
en aquest espai donar les gràcies a l’equip d’infermeres, metges i professionals de l’Hospital de Manlleu, com també agrair les mostres de condol rebudes en aquests moments tan difícils. A tots els que
heu estat al nostre costat, moltes gràcies.
Família Molas-Carrasco
Sant Hipòlit / Sant Pere

Aclariment
A la pàgina 57 de l’edició de divendres passat hi havia un error de l’anunciant, Creacció, en la demanda
de feina en la qual es buscava un tècnic per a l’Observatori Socioeconòmic d’Osona. On deia que s’oferia
“un contracte temporal d’interinitat” havia de dir
“un contracte fix, subjecte a la legislació actual”.
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Volatilitat entre la Xina i Ucraïna

En els darrers mesos s’han
vist increments desmesurats
de preus als diferents mercats.
A Alemanya i els mercats que
en depenen (Països Baixos,
Bèlgica, Àustria i Polònia) la
cotització del porc ha crescut
més d’un 50%. Els ramaders,
ofegats després de dos anys
de pèrdues entre la covid i
la PPA i ara ofegats per l’increment del cereal, retenen
porcs i provoquen pujades
que en el cas dels escorxadors
alemanys han arribat a 25
cèntims per setmana. És en
aquests mercats on la resta
de països exportadors europeus intenten vendre el que
no col·loquen a l’Àsia, però
no n’hi ha prou. Aleshores és
quan arriben a l’Estat espanyol garrins d’altres països
que intenten col·locar en un
mercat saturat a un preu més
baix i, per tant, devalua aquest
producte.

El sector porcí viu un any d’oscil·lacions constants amb les llotges pendents cada
setmana del mercat xinès, que ha deixat de comprar, i l’augment del cereal i l’energia

Isaac Moreno

Les exportacions de carn de
porc a la Xina, i en concret la
carn fresca, refrigerada i congelada, ha caigut un 70,6%,
si es mesura en tones, i un
76,1%, si es calcula la facturació, durant els mesos de gener
i febrer d’aquest any respecte
al mateix període del 2021.
Són les dades provisionals de
Duanes amb les quals treballa
Interporc i prou rellevants
per a la indústria càrnia osonenca si es té en compte que
Catalunya exporta el 55,6% de
la producció espanyola.
La carn fresca, refrigerada i
congelada és només una part
de l’exportació. A la Xina, tradicionalment (abans del brot
de pesta porcina del 2018)
s’hi exportaven subproductes
del porc. El total del sector
(al marge dels animals vius)
va exportar a la Xina 317.000
tones de carn entre els mesos
de gener i febrer de 2021 per
un valor de 694 milions d’euros. Un any després la dada
de tones de carn ha caigut un
63,9% (114.000) i la facturació un 69,5% (211,8 milions).
Aquesta és una situació que el
sector ja preveia. La Xina s’ha
anat recuperant del brot de
PPA i les directrius del govern
són les de tornar a potenciar
el mercat interior. Això ha fet
que s’hagin buscat mercats
alternatius com el de Corea
del Sud, que ha crescut un
171% en tones de carn i un
120,8% en facturació dels dos
primers mesos de l’any, però
els valors absoluts disten molt
dels de la Xina.
Des del sector, algunes veus
apunten que en un horitzó
més aviat curt la Xina tornarà
a necessitar carn de l’exterior
ja que tot i haver recuperat
el nombre de mares sacrifica-

Preu del porc i el cereal
Porc viu (Mercolleida)
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Canal porcina (Llotja de Vic)

1,512
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El sobreestoc de
garrins a Europa
n’ha fet devaluar
el preu
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Blat de moro (Llotja de Barcelona)
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Exportacions de carns fresques, refrigerades i congelades (gener - febrer / milers de Tones)
Xina 2021
Itàlia 2021
França
2021
241,2
19,9
29,8
2021
2021
2021
70,9
33,7
32,8
% variació
% variació
% variació
-70,6%
69,5%
10,2%
des durant la PPA, aquestes
encara no estan als llindars de
reproducció d’abans del brot.
D’altres veus són més escèptiques davant un mercat volàtil
i desbocat. Tot i que podien
preveure aquest escenari amb
la Xina, amb el que ningú
comptava era amb la guerra a
Ucraïna i que això revertís en
l’increment de preus del cere-

Llotja de Bellpuig (16-5-22)
CONILL: 2,26 (=)
POLLASTRE VIU: 1,47 (=) – 1,42 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 2,81 (=) – 2,44 (=)
OUS: xl: 1,80 - l: 1,56 - m: 1,46 - s: 1,20
GALLINA LLEUGERA: 0,06-0,08 (=)
GALLINA SEMIPESADA: 0,35 / 0,36 / 0,37 (=)
GALLINA PESADA: 0,32 (–0,03)
GALL VIU: 0,03 (=)
ESTRUÇ: s.c.

Llotja de Vic (13-5-22)
PORC: 2,060 / 2,072 (=)
GARRINS RAÇA: recollida: 20 / 22 (=)
PARTIDA GRAN: 57,50 / 59 (-3)
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 (=)

Corea
2021
del
Sud
12
2021
32,4
% variació
168,9%

al, sobretot el blat de moro,
utilitzat en l’alimentació dels
animals (en les darreres setmanes s’ha estabilitzat, però
el blat de moro ha incrementat un 31,2% des de l’inici de
la guerra).
Només cal observar l’evolució del preu a les llotges de
Vic, Lleida i Barcelona que
publica setmanalment EL 9

Japó 2021
Filipines
2021
15,7
9,9
2021
2021
31,5
16,8
% variació
% variació
100,1%
69,9%
NOU per veure l’evolució
dels preus tant de la carn
com del cereal. Els operadors
intenten revertir l’increment
de costos de producció al de
la carn, però l’equació és més
complexa i per això el valor,
per exemple, dels garrins o de
la partida gran a la llotja de
Vic va a la baixa perquè hi ha
sobreestoc de carn.

FRISONS (fins a 210 kg): 4,70 / 4,60 / 3,10 (=)
VEDELLA (261/300 kg): 5,06 / 4,92 / 4,77 / 4,40 / 3,74 (=)
VEDELLA (221/260 kg): 5,12 / 4,96 / 4,81 / 4,49 / 3,73 (=)
VEDELLA (180/220 kg): 5,17 / 4,97 / 4,82 / 4,52 / 3,75 (=)
VACA: 4,25 / 4,05 / 3,85 / 3,45 / 3,00 / 2,80 (+0,05 /+0,10)
FRISÓ: 80 / 130 (+10)
ENCREUAT: 140 / 255 (+10)
TÒFONA NEGRA (€/quilo): s.c.

Mercolleida (12-5-22)
PORC VIU selecte: 1,557 (=)
LLETÓ 20 kg: 39 (-3)
XAI (23 a 25 kg): 3,60 (=)
XAI (25 a 28 kg): 3,45 (=)
OVELLA DE VIDA: 75/u (=)
BLAT PINSO: 397 (+5)
BLAT PA: 420 (+10)
MORESC: 377 (+2)

NEUS PÁEZ

Vic

A Mercolleida, durant cinc
setmanes consecutives s’han
vist augments de 6 cèntims,
un fet pràcticament insòlit.
Tot plegat fa que els ramaders
retinguin porcs a les granges,
allargant-los la vida, i davant
l’entrada de menys animals,
els escorxadors es plantegen
reduir l’activitat parant la
maquinària algun dia a la setmana. Una tempesta perfecta
a la qual només li faltaria un
element afegit i que fa anys
que amenaça: la pesta porcina.
Després d’afectar Alemanya
continua estenent-se per
Itàlia. Dels primers casos
detectats al Piemont ha avançat ja cap a l’entorn de Roma.
Una altra variable que caldrà
seguir de prop per veure com
evoluciona un mercat que
els darrers anys ha sigut de
vaques grasses, gràcies a la
necessitat de carn de la Xina,
però que ningú s’atreveix a
vaticinar cap on evolucionarà.

ORDI LLEIDA: 376 (+1)
COLZA: 700 (-80)

Llotja de Barcelona (17-5-22)
GARROFA: 245/t (=)
GARROFA FARINA: 235/t (=)
SOJA PAÍS: 525/t (+15)
MORESC UE: 389/t (+11)
BLAT: 410/t (+14)
ORDI PAÍS: 390/t (+5)
FARINA DE PEIX: 1.380/t (+30)
GIRA-SOL: 325 (–10)
MILL: 490/t (=)
COLZA: 475/t (+25)
SORGO: 398 (+6)

Grans del Lluçanès (16-5-22)
GRA DE COLZA EURONEXT: 820,25 (–17,25)
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El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, va presidir dimecres la inauguració

Gepork posa en marxa un centre
logístic gestionat per 25 robots
Gurb

El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró; els
alcaldes de Gurb i Vic, Josep
Casassas i Anna Erra; la delegada del govern a la Catalunya
Central, Rosa Vestit, i els
exconsellers Josep Rull i Jordi
Turull encapçalaven la comitiva d’autoritats que aquest
dimecres va assistir a la inauguració del nou centre logístic
del Grup Gepork, al polígon
La Ronda de Gurb. L’acte,
amb més de 150 convidats, va
comptar amb un aperitiu servit per Nandu Jubany.
La inversió ha superat els 11
milions d’euros i ha permès
crear el primer centre logístic
veterinari robotitzat de l’Estat
espanyol amb la tecnologia
Exotec. La nau, de 6.500
metres quadrats i amb capacitat per a 12.000 referències,
disposa de 25 robots que funcionen de manera autònoma
en la distribució, la logística i
la mecanització dels processos

JOSEP MARIA COSTA

I. Moreno / N. Peix

El seguici institucional a la zona robotitzada, d’11 metres d’altura i amb 21.200 ubicacions que gestionen els 25 robots

de preparació i verificació de
les comandes. El centre, amb
accés directe a la C-17 i la C-25,
també permet concentrar
l’emmagatzematge dels productes veterinaris del grup.
El president del Grup
Gepork, Josep Puigdollers,

1. El premi de narrativa curta La GrallaEL 9 NOU es concedirà al millor relat de
temàtica lliure.
2. El premi és obert a autors nascuts o
residents a les comarques d’Osona, el
Ripollès, el Moianès i el Vallès Oriental,
més grans de 18 anys. Cada autor podrà
participar al concurs amb una sola obra,
d’autoria individual.
3. Els treballs hauran de ser inèdits i escrits
en llengua catalana. Les obres no podran
haver estat premiades anteriorment, ni
estar pendents de la resolució d’altres
certàmens.
4. L’extensió no excedirà el nombre mínim
de 9.500 caràcters i màxim d’11.500
caràcters, espais inclosos.
5. Els premis seran de 500 euros per al
guanyador del primer premi, 300 per al
segon premi i 200 per al tercer premi.
6. Els relats guanyadors dels tres premis
i una selecció dels altres 7 millors que

recordava una reunió amb Pfizer l’any 2000, on li van transmetre els conceptes de “missió
i visió”. Va ser el punt de partida del nou magatzem logístic.
Va atribuir el mèrit a Gemma
Vivet, directora general. Vivet
va repassar la trajectòria del

grup i va exposar els reptes
del moment en un discurs
que va començar destacant els
valors fundacionals del grup,
“sempre al servei del ramader
i del veterinari”, i que va acabar destacant i agraint la feina
dels més de 200 professionals

s’hagin presentat, a criteri del jurat,
seran publicats per EL 9 NOU d’OsonaRipollès i EL 9 NOU del Vallès Oriental
en les seves edicions de divendres, de
l’1 de juliol al 2 de setembre d’enguany.
La participació al premi comporta la
cessió dels drets de publicació de l’obra
al convocant, tant en el format text com
en àudio (podcast). Un cop emès el
veredicte del jurat, els autors premiats i
seleccionats hauran d’enviar el seu relat
en format digital i no podran renunciar a
la publicació.
7. Les narracions s’hauran d’enviar per
correu electrònic a marqueting@vic.
el9nou.com indicant que és per al Premi
de Narrativa Curta La Gralla-EL 9
NOU. S’hauran d’enviar dos documents
diferents. El primer serà la narració, a
l’encapçalament hi ha de constar el títol.
En el segon document, hi haurà d’haver
el títol de la narració i les dades personals: Nom i cognoms, adreça, població i
telèfon.

de l’empresa. El relat també va
transcórrer per la nova economia que “exigeix persones més
qualificades, l’excel·lència en
l’atenció als clients, una ferma
responsabilitat davant l’emergència climàtica i un model
de governança que reconegui el nou paper de la dona
dins l’empresa i la societat”.
Per Vivet, el nou magatzem
“suposa un punt d’inflexió
molt important en els gairebé 45 anys d’història de la
nostra empresa”, com al llarg
d’aquests anys ho han estat la
implantació dels tres torns al
magatzem o el call center.
La directora general del
Grup Gepork va admetre que
“el present i el futur immediat
no conviden gaire a l’optimisme”, però va assegurar
que s’hi respondrà “amb les
mateixes palanques que li han
permès arribar fins on és avui:
actitud innovadora, perseverança, ambició, lideratge i
treball en equip”.
Casassas, Erra i Puigneró
destacaven l’aposta per la
innovació de Gepork, el seu
arrelament al territori i la
creació de llocs de treball. El
vicepresident defensava l’automatització de determinats
processos davant de l’afirmació que els robots fan perdre
llocs de feina: “Si som productors de tecnologies també
serem capaços de crear més
llocs de feina.”

8. El termini d’admissió de treballs acaba el
dia 31 de maig de 2022.
9. El jurat del premi estarà format per
persones del món de les lletres de reconeguda vàlua en l’àmbit territorial del
premi.
10. El veredicte del jurat es farà públic a
través del diari EL 9 NOU i del web
EL9NOU.CAT el dia 27 de juny de 2022.
11. Els autors dels relats seleccionats es
comprometen a aparèixer a EL 9 NOU
amb fotografia i amb el seu nom i cognoms, i en cap cas sota pseudònim.
12. Tant el convocant com el jurat del
premi es reserven el dret de resoldre,
segons el seu bon criteri, qualsevol cas
no previst en aquestes bases.
13. La participació en el premi implica
l’acceptació íntegra de les bases i dels
drets i obligacions que se’n deriven.
Col·labora:
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L’aportació dels Next Generation no inclou rehabilitar les antigues cotxeres ferroviàries

Gombrèn, Sant
Pau i Molló, els
més beneficiats

Atorguen 3,5 milions al Ripollès
per revitalitzar el turisme
Ripoll

ALBERT LLIMÓS

Jordi Remolins

Una subvenció de 3,5 milions
d’euros per transformar i
revitalitzar l’activitat turística al Ripollès, provinent dels
fons Next Generation de la
Unió Europea, ha de permetre a la comarca convertir-se
en un referent en turisme
sostenible. El president del
Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, i el
conseller comarcal de Turisme, Xavier Guitart, van presentar dimarts aquesta aportació que s’inscriu dins dels
plans de sostenibilitat turística en destinacions en el
marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència
del govern espanyol. Tots dos
van celebrar la injecció econòmica que van qualificar de
“gran notícia” amb un import
global sense precedents, si bé
van lamentar que no s’hi hagi
inclòs el projecte de rehabilitació de les antigues cotxeres
ferroviàries de Ripoll.

Xavier Guitart i Joaquim Colomer, dimarts, durant la roda de premsa

En la subvenció rebuda hi
ha aportacions comunes per
a tota la comarca, entre les
quals destaquen les accions
de màrqueting de la nova
marca turística i l’eslògan

“Viu la teva història al Pirineu”, dotada amb 300.000
euros; la creació de productes, assessorament a empreses i dossier d’experiències,
amb 155.000 euros; les acci-

ons en clau d’innovació i qualitat turística, amb 151.040
euros, i l’activació d’un espai
digital integrat i transversal
entre els tècnics de turisme,
amb 150.000 euros.

En les aportacions
específiques per municipis, els més beneficiats
seran Gombrèn, amb l’àrea
d’autocaravanes (326.000
euros); Sant Pau, amb l’adequació del carrer Guàrdia
com a eix verd d’enllaç amb
les vies verda i romana
(320.000), i Molló, amb
l’aparcament i àrea d’acollida (315.000). Camprodon
rebrà 280.000 euros per a
l’aparcament dissuasiu al
Camp de la Vila i 220.000
més per habilitar una via
verda fins a la colònia
Estabanell. Ripoll en rebrà
250.000 per a la interconnexió de les tres vies verdes i
el seu enllaç amb les estacions. Setcases, 205.000 euros
per a un centre d’interpretació del parc natural de les
capçaleres del Ter i Freser.
Planoles, 190.000 euros per
construir una àrea turística
i esportiva. Ogassa, 168.000
euros per al rocòdrom exterior. I Sant Joan, 150.000
per monitoritzar la generació de residus i 100.000 més
per a l’espai museístic de la
colònia Llaudet. Són projectes “d’execució imminent”,
va dir Colomer.
Ripoll

S’han programat 12 activitats durant aquest cap de setmana

De conformitat amb l’establert als articles 47 i 49 dels vigents
Estatuts, ens plau comunicar-vos que el Consell Rector de
l’Agrària Plana de Vic i Secció de Crèdit, SCCL, en ús de les seves
facultats que li són atorgades, ha acordat en la seva reunió del dia
31 de març de 2022 convocar l’Assemblea Ordinària de socis.
DIA:
HORA:
LLOC:

3 de juny de 2022.
10.30 hores en primera convocatòria.
11.00 hores en segona convocatòria.
Sala de Reunions.
Ajuntament de Gurb.
(Mas l’Esperança s/n) • Gurb.

ORDRE DEL DIA
1. Constitució de l’Assemblea i nomenament de dos socis
interventors d’acta.
2. Eleccions al Consell Rector: president, secretari i vocals.
3. Presentació i aprovació, si escau, de la gestió social de l’any
2021.
4. Presentació i aprovació, si escau, del balanç, el compte de
resultats i la proposta de distribució d’excedents.
5. Presentació i aprovació, si escau, del balanç consolidat del
grup, corresponent a l’exercici 2021.
6. Aprovació del pla econòmic-financer per l’exercici 2021
sobre l’activitat de la secció de crèdit, amb previsió de la
capacitat financera i els criteris d’inversió.
7. Aprovació, si escau, de les línies bàsiques d’aplicació dels
fons d’educació i promoció cooperativa.
8. Establiment de la política general de la Cooperativa per
l’exercici 2022.
9. Preguntes i suggeriments.
La documentació relativa als temes que tractarem estaran a la
vostra disposició a la seu social a Gurb i a www.planadevic.
cat, a l’apartat “Àrea privada\Socis”.
El Consell Rector
Gurb, 20 de maig de 2022

Centelles
Josep Paré

Centelles serà aquest any
l’únic municipi d’Osona i
el Ripollès que participa a
la Mobile Week Catalunya,
les activitats promogudes
per Mobile World Capital
Barcelona amb la finalitat
de fer més accessibles les
noves tecnologies. Aquest
divendres a les 10 del matí el
Casal Francesc Macià acollirà la primera sessió, en què
Mariona Cíller, cofundadora
de SokoTech, parlarà, des
de la seva experiència, de la
dona en el món tecnològic.
La resta d’activitats es faran
dissabte en diferents espais
de Centelles.
Entre la plaça Major, el Niu
del Palau i els Horts del Palau
dels Comtes s’hi faran activitats per a tots els públics,
sobretot per a l’àmbit familiar, amb la robòtica o el futbol
robòtic com a protagonistes.
L’oci i la ciberseguretat seran
altres aspectes que s’hi tractaran. També s’ha previst
una sessió per conèixer les
utilitats més desconegudes o

JOSEP PARÉ

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA
gENERAL ORDINàRIA

Centelles participa a la Mobile Week
amb un programa per a famílies

Xavier Sanglas, Marta Fernández, Anna Chávez, Ester Prat i Josep Paré Aregall

amagades del telèfon mòbil.
La jornada de dissabte s’obrirà amb una presentació de
la implantació del 5G a la
Catalunya Central. També hi
haurà inflables, jocs gegants,
escape room, futbol robòtic,
servei de menjar i begudes i
concert de cloenda amb el DJ
Oriol Kuru.
A l’acte de presentació,
celebrat dimarts a l’ajuntament, l’alcalde, Josep Paré

Aregall, va parlar de “la
voluntat de contribuir des de
l’Ajuntament i des de l’escola
d’adults a un acte important
com aquest, i cal destacar
que aquesta edició està molt
pensada per a famílies”. A
la presentació també hi van
participar Marta Fernández,
cap de Mobile Week; Ester
Prat, delegada de CaixaBank
a Centelles, i Anna Chávez
Calm, regidora de Cultura.
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La nova societat la impulsen Cooperativa Plana de Vic i Grans del Lluçanès

Gurb/Sant Martí d’Albars
I.M.

La Cooperativa Plana de Vic
hi posa els camps de cultiu
dels seus socis i Grans de
Lluçanès, l’expertesa en el
conreu amb l’objectiu de
millorar la rendibilitat dels
camps. D’aquesta manera, les
empreses “ajuntem sinergies
i recursos humans” per crear
una nova societat, Agroplana,
segons Josep Soler, gerent de
Grans del Lluçanès. La presentaran en un matí d’esmorzar i portes obertes, aquest
dissabte, a les instal·lacions
de la Cooperativa Plana de
Vic, a l’antiga N-152.
“La finalitat és la de crear un model de negoci que
generi més valor afegit a tot
l’entorn agrícola de la Plana”,
segons Soler. Des de la Cooperativa Plana de Vic, el seu
president, Vicenç Fabré, afegeix que “el principal objectiu que tenim com a cooperativa és potenciar la part
agrícola. Som una cooperativa molt ramadera, amb molts
serveis i activitats a l’entorn
ramader, i en el cas d’Agroplana es tracta de potenciar
els serveis a l’entorn més
agrícola”. És a dir, fer baixar
l’expertesa de Grans, de l’altiplà del Lluçanès, a la Plana
de Vic.
En aquesta línia, Agroplana
considera diversos àmbits de
gestió, des de la comercialització de llavors fins a l’assessorament en el maneig de
tasques agrícoles, passant per
altres tipus de serveis com
poden ser la collita de colza
o gira-sol. La nova societat
està pensada per donar diversos serveis als agricultors,
però indirectament també
als ramaders, especialment
els de boví, buscant farrat-

Dimarts es lliura
a Vic el Premi
Especial Osona
El Premi Especial Osona,
el guardó creat per la Llotja
de Vic i l’Ajuntament per
reconèixer les bones pràctiques en el sector porcí, es
lliurarà dimarts a la tarda.
Abans de donar els premis en
les tres categories (engreix,
reproductores i transició), es
farà una taula rodona sobre
el cereal, que comptarà amb
les aportacions de José Luis
Esteban, president de la Llotja de Cereals de Barcelona, i
Ramon Nadal, president de
Riera Roura.
Vic

ges més eficients als camps,
tenint en compte les característiques de la Plana, on s’ha
de buscar rendiment amb un
contingut baix d’aigua. “El
nostre valor és l’experiència
de 30 anys en aquest sector:
bàsicament llavors, adobs,
gestió i assessorament de
fitosanitaris i maneig de

collites. La intenció és aportar innovació”, segons Soler.
A la Plana s’hi conreen
principalment a l’hivern
blats, ordis i colzes, mentre
que a l’estiu, a banda de les
incipients plantacions de
gira-sol, en el terreny farratger el sorgo ha anat guanyant
terreny al blat de moro.

ALBERT LLIMÓS

Neix Agroplana per ser el referent
en cultius dels agricultors d’Osona

Encaixada de mans entre Vicenç Fabré i Josep Soler

Enhorabona p

girbau vic tt, ascens a divisió d’hon

“L’èxit depèn de l’es

Sò

per l’ascens, campions!

nor i a primera estatal

sforç”

òfocles

ENHORABONA CAMPIONS
per una victòria guanyada
amb esforç i perseverança!
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De tot el retaule que hi havia a l’església de Sant Romà de Sau només n’ha
arribat una peça fins als nostres dies.
Desmembrat molt abans que l’aigua
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de l’embassament cobrís l’església,
només en va quedar una pintura que
representa la figura de Sant Romà. És
obra de Joan Gascó, que va crear un

actiu taller de pintura tardogòtica a
Vic entre els segles XV i XVI. Després
d’un llarg periple, la Generalitat va
comprar la pintura a un antiquari.

El MEV incorpora l’únic testimoni
del retaule de Sau, de Joan Gascó

tres pintures d’esglésies de
Vic, de la catedral i del retaule de Vilanova de Sau. Gascó
devia complir l’encàrrec i,
seguint el gust de l’època, el
daurat el posa com a fons.
“Donava impressió de riquesa”, diu Sureda.
El rastre de Sant Romà
porta a dos col·leccionistes
particulars de Vic, el darrer
dels quals el ven a un antiquari italià. I aquest el retorna a Catalunya revenent-lo
al galerista i marxant Artur
Ramon. Aquí és on el detecten els responsables del MEV
quan posa el quadre a la venda, i es fa la petició perquè

Completa la col·lecció del taller dels Gascó de Vic, dels quals ja tenen la major part de les obres
Vic
Jordi Vilarrodà

ALBERT LLIMÓS

La Generalitat
l’adquireix a
Artur Ramon, a
petició del MEV

Marc Sureda, presentant el quadre de Sant Romà aquest dimecres a la sala de pintura gòtica on s’ha instal·lat

Altres ‘gascons’
En els últims anys, el
MEV ha anat aplegant obres
dels Gascó. La darrera va
ser fa poc més d’un any, el
març de 2021. Es tractava
de La Sagrada Família amb
Sant Joanet, de Perot Gascó,
una cessió en dipòsit del col·
leccionista Joan-Artur Roura
(a la fotografia, a l’esquerra,
el dia de la instal·lació de
l’obra).
Vic

tor l’any 1609 s’ha conservat
i dona molta informació.
Bartomeu Ferrer i Antoni
Aulet, que així es deien,
especifiquen al pintor que

Fotografia d’Eugeni
Bel, a Montesquiu
Fins al proper dia
29 de maig, a la Cabana del Castell de Montesquiu, es pot veure
l’exposició “Ànimes”, amb un
recull de fotografies realitzades
al llarg de la seva trajectòria, des
de l’any 1990 fins a l’actualitat.
El títol respon a un fil conductor
de la mostra, l’intent de captar
“tant la part física com la part
anímica de les persones fotografiades”. Imatges en blanc i negre
que tenen sempre una presència
humana, en alguns casos a través
de l’autoretrat.

MEV

La pintura representa la figura de Sant Romà, en hàbit
negre i sobre un fons daurat,
sostenint un llibre i al costat
d’una creu en forma d’aspa.
Obra de Joan Gascó, és l’únic
testimoni que ha sobreviscut fins als nostres dies del
retaule major de l’església
de Sant Romà de Sau, i des
d’aquesta setmana llueix en
les galeries de pintura gòtica
del MEV. Dimecres es va presentar públicament aquesta
obra, adquirida amb fons
del Departament de Cultura
i que a partir d’ara passa a
formar part de la col·lecció.
Amb ella s’afegeix una peça
més a la col·lecció del taller
dels Gascó, de gran importància a Vic durant el segle
XVI: de totes les obres que
n’han quedat, el MEV ja en
té tres quartes parts.
La vida d’aquesta pintura
va ser atzarosa. Quan a finals
del segle XVIII es va desmembrar el retaule de Sant
Romà, desapareixen la resta
de parts. “Representa molt
bé una època de la pintura
catalana”, explica Marc Sureda, conservador del MEV. El
gòtic s’està acabant i s’albira
el Renaixement, però els
nous gustos no han arribat
a tot arreu encara. Per això
l’obra de Joan Gascó i del seu
fill Perot es defineix com a
tardogòtica. El document en
què els obrers de la parròquia
(els responsables de tenir-ne
cura) feien l’encàrrec al pin-
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ha de fer “la image de sent
Roma vestit i ornat de colors
e or” i descriuen la resta del
retaule amb totes les imatges que ha d’incloure. Entre

elles, quatre històries del
sant “que li seren manades
per lo rector de dite sglesia”.
Especifiquen, fins i tot, els
models que ha de seguir d’al-

sigui adquirida l’obra, completant la col·lecció Gascó.
La compra es fa efectiva el
desembre de 2021, i immediatament després es diposita
al MEV, on és sotmesa a un
procés de restauració dirigit
per la conservadora Judit
Verdaguer.
Joan Gascó, d’origen navarrès, es va instal·lar a Vic a
principis del segle XVI, just
poc abans de fer aquesta
obra. Segons Marc Sureda, la
seva targeta de presentació
podria haver estar la Santa
faç que també es conserva
al MEV, un expressiu retrat
del rostre de Crist sofrent,
amb influència de la pintura
flamenca. Va desenvolupar
una intensa activitat en els
anys següents. Mort l’any
1529, el taller el va continuar
el seu fill Perot. A més del
MEV, dels Gascó es conserva obra al Museu Nacional
d’Art de Catalunya (MNAC)
i al Museo del Prado, entre
d’altres.

S’obre el termini per
presentar treballs al
80è Premi Centelles

Montesquiu

Des de dilluns
passat fins al 12 de juny està
obert el termini de presentació d’obres per a la 80a edició
del Premi Centelles de pintura. En la primera fase, les
propostes es poden presentar
a través de fotografia digital,
i a partir d’una primera selecció es demanarà als artistes
escollits que presentin l’obra
físicament. El veredicte es
coneixerà el dia 4 de setembre, amb un premi de 4.000
euros per al guanyador.
Centelles
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voluntat de recuperar una
obra teatralitzada anys després de l’actuació de Nàiades
al Cirvianum de Torelló.
Albrich subratlla que “tenia
ganes de fer un projecte que
vinculés altres entitats’’, ja
que arran de la pandèmia
“les associacions culturals
hem de col·laborar més que
mai’’. Amb tot, A flor de pells
es presenta com un espectacle que no deixarà indiferent
ningú. Sota un vel que amaga
l’estil més punyent d’Ensler,
autora del conegut recull

La representació de l’obra teatral es farà dissabte i diumenge al Teatre Municipal de Manlleu

El Teatre Centre Manlleu i el cor
Nàiades estrenen ‘A flor de pells’
Manlleu
Òscar Embun

El Microclima de
Camprodon rep
dissabte Obeses
La gira L’ai al
cor d’Obeses arriba aquest
dissabte a les 7 de la tarda
al festival Microclima, amb
un concert que tindrà com
a escenari el passeig Maristany. La banda osonenca
liderada per Arnau Tordera
va començar a L’Atlàntida
aquesta gira, el passat mes
de març, a través de la qual
es retroba amb el seu públic
després de la pandèmia. Amb
la perspectiva d’un nou disc,
però sense que encara hagin
estrenat cap tema, Tordera
prometia a Twitter “tornar
amb unes meravelles que no
creureu que siguin d’aquest
món”.
Camprodon

Cinc actrius
verbalitzen els
monòlegs, amb
peces musicals

ALBERT LLIMÓS

Un espectacle amb veus de
dones de les quals no es parla
o que massa sovint no se les
escolta. És l’argument principal de l’obra Emotional Creatures (2010), d’Eve Ensler,
que aquest cap de setmana
es trasllada a l’escenari en
l’adaptació teatral A flor de
pells, una producció pròpia
de la companyia del Teatre
Centre de Manlleu conjuntament amb el cor de noies
Nàiades.
El Teatre Municipal de
Manlleu acollirà dissabte
i diumenge l’estrena d’un
espectacle que, en paraules
del seu director, Xevi Font,
“és una simbiosi en tant que
es combinen dues disciplines
com són el teatre i la música’’. És així com, en un marc
en què, segons Neus Colomer
–cantaire de Nàiades i actriu
a l’obra A flor de pells–, “encara ens queda molt camí per
recórrer envers la perspectiva de gènere’’, cinc actrius
verbalitzen damunt l’escena-

Les intèrprets d’‘A flor de pells’, actrius i cantants, aquest dimecres en un assaig de l’espectacle a Manlleu

ri una sèrie de monòlegs que,
encadenats amb peces musicals, conviden a fer una profunda reflexió sobre la societat. En aquest sentit, Ferran
Albrich, director de Nàiades,
apunta que “lluny de ser un

espectacle compartimentat,
hi ha una integració entre
els diàlegs i les cançons, les
quals contribueixen a mantenir l’atmosfera del monòleg.
Tot plegat, explica Albrich,
“acaba creant una obra total-

ment femenina, però oberta
a tots els públics’’.
L’origen de la col·laboració
entre el Teatre Centre i
Nàiades es remunta al vintè
aniversari d’aquesta coral,
moment en què neix la

“Ser-hi”, al Museu de la Pell, convida a descobrir paisatges essencials

ALBERT LLIMÓS

Un home embarassat
de vuit mesos és a la consulta
del ginecòleg, observat per
tothom mentre espera. És
l’inici de Ximpanzè, l’obra
que porta a l’escena la qüestió de la identitat sexual d’un
home trans, i que es podrà
veure al Teatre Cirvianum
dissabte a les 8 del vespre,
protagonitzada per l’actor
Isidre Montserrat.

A flor de pells. Teatre Municipal, Manlleu. Dissabte, 21 de maig, 9 vespre.
Diumenge, 22 de maig, 6
tarda.

Celso Pereira, l’art d’alentir la mirada

‘Ximpanzè’, al
Teatre Cirivanum
Torelló

Celso Pereira, davant d’una de les obres que exposa al Museu de l’Art de la Pell
Vic
Jordi Vilarrodà

Negre sobre blanc, traces
minimalistes que al cap de
poc de fer-hi una mirada
atenta van revelant paisatges. “Ser-hi” és el títol de
l’exposició que fins al pro-

per divendres es pot veure
encara al Museu de l’Art de
la Pell i que dona a conèixer l’obra de l’artista Celso
Pereira.
S’inspira en llocs físics,
reals, molts d’ells en una
casa de l’entorn de la Roca
del Vallès. El treball de

Pereira parla de com ell (i de
fet, qualsevol de nosaltres)
connecta amb els llocs i hi
estableix relació, “no tant
per obtenir imatges que permetin de reconèixer el lloc
sinó d’una manera més profunda”. Buscar un cert estat
de contemplació, un lloc “on

de textos Els monòlegs de la
vagina (1996), Font espera
que Manlleu sigui el punt de
partida perquè l’obra i el seu
missatge “voltin més enllà
i piquin a la porta d’altres
llocs’’. I és que, per Font, “a
través de la cultura es poden
fer arribar molts missatges i
convé que, per la seva vigència, el d’aquesta peça teatral
circuli tant com es pugui’’.

sentir-se bé”. La seva obra,
en aquest sentit, té un punt
d’espiritualitat, concepte
del qual l’artista no defuig.
La composició, en obres
tan depurades, esdevé molt
important, i també és en certa manera “una metàfora del
lloc íntim des d’on et situes
en la vida”. L’espectador se
sent convidat a alentir la
mirada quan entra a l’espai
de l’exposició. “A la bassa
dels ànecs”, són treballs
més lents, fets a l’estudi. “El
jardí de la Petita”, en canvi,
són apunts fets en una sola
sessió. Cada manera de fer
també explica les relacions
de Pereira amb l’art.
L’obra que s’exposa al
Museu de l’Art de la Pell es
troba en la frontera justa
entre la figuració i l’abstracció, amb els mínims referents. “Tot és real, podria
explicar cada detall.” Però
a la vegada intenta que la
interpretació no sigui automàtica. Tot el contrari de la
cultura contemporània de
la imatge que funciona pel
reconeixement immediat
“però que no crea una experiència profunda”.
Al Museu de l’Art de la
Pell, Celso Pereira hi exposa
peces dels últims 15 anys,
totes en paper. Papers blancs
sobre parets blanques i el
traç que va a l’essència.

CULTURA
Una ‘fàbrica’ de cultura
EL 9 NOU

Divendres, 20 de maig de 2022

Quarta edició del
Country Vibes, a
Sant Pere de Torelló

Primera Mostra d’Arts Aèries a dos metres sobre terra, dissabte, per presentar el projecte
Cardant Cultura, que Anigami impulsa a l’antiga filatura de Can Grau a les Masies de Roda

ALBERT LLIMÓS

Miquel Erra

Ricard Vilaregut, Aida Canal i Pep Padrós, a Can Grau; al darrere, el muntatge de l’espectacle L’Escombra i la Bruixa

amb les seves versions dels
anys 60 i 70. Per participar
a la mostra cal inscripció
prèvia a la mateixa web de
Can Grau. L’aforament és
limitat i l’entrada té un cost
de 3 euros. “No coneixem
cap altre festival del món
d’aquesta especialitat; serà
únic”, destacava dimarts
durant la presentació Pep
Padrós, soci fundador d’Ani·
gami, que ja va avançar que
el certamen tindrà continu·
ïtat: “Volem que sigui un
esdeveniment obert, i que es
consolidi com a festival.”
Aquesta primera edició
servirà per presentar en soci·

etat el projecte Cardant Cul·
tura (vegeu EL 9 NOU del
passat 29 d’abril), que neix
amb la voluntat de “donar
suport a la creació cultural
des de tots els seus vessants”
i, alhora, “potenciar la relació
dels creadors amb el públic
i el seu entorn”, explicava
Ricard Vilaregut, des de DiP.
Una mena de “coworking cul·
tural” a l’entorn de l’antiga
filatura de Can Grau –Salamí
SL–, que des de fa uns mesos
Anigami ha començat a adap·
tar a les noves necessitats
per oferir espais de treball i
creació al món cultural, “en
un sentit molt ampli”. El pro·

jecte, d’esperit cooperatiu,
funcionarà com un entorn
obert als mateixos associats
–amb les modalitats de soci
col·laborador, promotor
o usuari–. “Hi hem posat
molts recursos i energia, ara
veurem si tot plegat és sos·
tenible”, apuntava Padrós.
La regidora de Cultura de les
Masies de Roda, Aida Canal,
es va felicitar de poder aco·
llir, “en pobles petits”, inici·
atives d’aquesta singularitat.
Durant tot el mes de juny se
succeiran activitats lúdiques
i culturals, en col·laboració
amb altres entitats i coopera·
tives del territori.

L’Espardenya estrena
l’obra ‘Instruccions
per enterrar un pare’
L’Espardenya
Teatre estrenarà aquest
cap de setmana la comèdia
Instruccions per enterrar
un pare, de Yago Alonso i
Carmen Marfà, en una ver·
sió dirigida per Pep Alsina
que protagonitzen Cristina
Barnils, Jesús Font i Montse
Arumí. Les sessions seran
dissabte a les 8 del vespre i
diumenge a les 6 de la tarda,
a l’Auditori-Teatre.
Calldetenes

&&

Taradell tanca amb aires
barrocs el 8è Cicle de
Músiques a Santa Llúcia
L’emblemàtic so
barroc de les suites 3 i 4
per a violoncel sol de Bach
van cloure el 8è Cicle de
Músiques a Santa Llúcia de
Taradell, diumenge passat,
de la mà dels violoncel·listes
de l’OBC Jean Batiste Texier i
Jose Mor. El cicle tornava així
a la seva ubicació original, la
capella de Santa Llúcia, amb
la seva acústica immillorable.
Una cinquantena de perso·
nes van poder gaudir d’una
interpretació molt personal
de les dues peces. Davant
l’absència a última hora de
la violinista Anna Urpina,
el concert es va completar
amb una interpretació dels
sis moviments d’una suite de
John Carwerden, amb la par·
ticipació del contrabaixista
Albert Prat, director artístic
d’aquest cicle, que enguany
ha estat presidit per una gran
varietat i nivell musicals.

Més
de 14 hores de música reggae
–de les 10 del matí a les 2 de
la matinada següent– com·
binades amb activitats fami·
liar és la proposta que fa la
quarta edició del Country
Vibes, que tindrà lloc aquest
dissabte a Sant Pere, a la
Riera. HiLight Sound, un
col·lectiu osonenc que des
de fa més de 15 anys promou
la música jamaicana, és qui
promou el Country Vibes, al
costat d’ARRC (Associació
Radio Reggae de Catalunya).
La zona sound system de la
jornada disposarà d’un equip
de so que han construït arte·
sanalment els col·lectius Fire
Warriors i HiLight, i oferirà
música dels millors col·
leccionistes de Catalunya. La
Zona Fira, ampliada des de
la darrera edició, comptarà
amb la presència d’entitats,
jocs infantils, espectacle de
màgia, exhibició de grafits i
food trucks, entre d’altres.
Sant Pere de Torelló

Les Masies de Roda

Un projecte singular merei·
xia una estrena singular. La
primera edició de la Mostra
d’Arts Aèries a dos metres
sobre terra servirà, aquest
dissabte, de posada en esce·
na del projecte Cardant
Cultura, una iniciativa con·
junta de l’empresa Anigami
Experiències i la cooperativa
Disseny Integral de Projec·
tes (DiP), que es proposen
convertir l’antiga filatura
de Can Grau, a les Masies de
Roda, en una “incubadora”
de propostes culturals i artís·
tiques.
Aquesta inèdita Mostra
d’Arts Aèries, que començarà
a les 6 de la tarda, comptarà
amb l’actuació estrella de La
Fura dels Baus, companyia
que ja té el magatzem a Can
Grau i hi assaja puntual·
ment, gràcies al vincle de
col·laboració que mantenen
des de fa anys amb Aniga·
mi. També hi prendran part
Guillermina Brandauer,
artista especialitzada en
dansa aèria; Flying Pikmis,
companyia d’acròbates que
ja ha fixat la seva residència
a Can Grau, o L’Escombra i
la Bruixa, primer espectacle
de la companyia Anigami,
protagonitzat per la pallassa
Montse Galobardes. El pro·
grama es completarà amb les
intervencions del dibuixant
Toni Ortiz i el grup Svalbar,
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El bàsquet català ha batut aquesta
temporada el rècord històric de llicències federatives femenines amb
27.164 fitxes tramitades per la Fede-

Divendres, 20 de maig de 2022

ració Catalana de Basquetbol (FCBQ).
En l’última dècada hi ha hagut un increment de 4.000 llicències gràcies a
la incorporació de noves jugadores

així com entrenadores, delegades, àrbitres, auxiliars de taula o directives,
entre d’altres. Un augment que també s’ha notat a Osona.

Sense aturador
Les llicències femenines de bàsquet arriben al màxim històric a Catalunya aquesta temporada

Berta Jiménez, del CB Torelló
Vic
Esther Rovira

No només el futbol femení
viu un moment dolç. El bàsquet –l’esport que tradicionalment ja ha comptat amb
més federades a Catalunya–
està experimentant un augment de la presència femenina en totes les esferes i així
ho reflecteixen les llicències.
Aquesta temporada 20212022 s’ha arribat a les 27.164
fitxes a Catalunya amb dades
de finals de març –de les
quals 643 són d’Osona i 122
del Ripollès–, una xifra que
suposa el màxim històric de
la Federació Catalana de Basquetbol. L’auge s’ha produït
especialment en l’última
dècada quan s’ha registrat un
increment de 4.000 llicències
entre jugadores, entrenadores, delegades, àrbitres, auxiliars de taula o directives.

Al CB Torelló, on en set
temporades s’ha passat de
93 a 125 jugadores, el seu
director tècnic, Jordi Sainz,
explica que “estem veient
que cada vegada hi ha més
paritat perquè tenim més
noies, sobretot de les més
petites”. Una de les que va
iniciar-se aquesta temporada al bàsquet amb 9 anys és
Berta Jiménez. “Jo havia de
començar a fer un esport perquè no feia res. Vaig provar
el futbol però amb els peus
no controlava bé i en canvi
amb les mans, sí. M’agraden
les coses en grup i estic molt
contenta d’haver-lo escollit”,
confessa.
Com ella també s’ha estrenat aquesta temporada en
l’esport de la cistella amb 9
anys Lucía Valentina Iglesias
i ho ha fet al Femení Osona,
club que en només tres anys
ha passat de 233 a 290 juga-

dores. “Ho vaig provar al parc
i com que em va encantar els
meus pares m’hi van apuntar. El que més m’agrada són
les amigues i jugar partits”,
detalla la jugadora, que es
passa les tardes dels caps de
setmana al pavelló veient els
duels de la seva entrenadora
i d’altres companyes de club
més grans. En aquesta entitat
hi ha hagut un autèntic boom
aquesta temporada de jugadores de primer i segon de
Primària. “De normal teníem
una quinzena de nenes i al
setembre en van començar
seixanta. Hi ha molta gent
que em pregunta si l’auge
del futbol femení ens va en
contra i jo crec que tot el contrari, ja que és esport d’equip
i femení com el nostre. I
també crec que la gent tenia
moltes ganes de socialitzarse després de la pandèmia”,
diu Xevi Barriobero, director

Nous èxits de la gimnàstica rítmica i l’artística
La gimnasta de la UE Gurb Júlia Bernabé es va
penjar una medalla de bronze a la final de la Copa Catalana de gimnàstica
rítmica del cap de setmana passat en la categoria Infantil nivell 7. A la foto de
l’esquerra, amb les seves companyes Arlet Aguayo, dotzena, i Ivet Batle, vuitena en Cadet nivell 7, i la seva entrenadora, Melinda Martín. D’altra banda, a
la Copa Catalana d’artística nova bona actuació del Gimnàstic Vic. Abril Casadevall va ser plata en B2G i subcampiona d’equips amb Aran Roca i Magalí
Romeu. En B1G, or d’Arlet Castellar i plata d’Adriana Marmol, i en Escolars
Cerdanyola/Terrassa/Salt

Lucía Valentina Iglesias, del Femení Osona

Abril Arrufat, del CB Tona

esportiu del Femení Osona.
On també han notat un
augment considerable de
llicències femenines en els
últims anys és al CB Tona. La
temporada 2015-16 tenien
68 jugadores amb llicència i
aquesta freguen el centenar.
Algunes d’aquestes, a més
a més, estan fortament vinculades al club i col·laboren
en diferents tasques. Una
és la d’entrenadora i per
això aquest estiu el club
acollirà un curs de nivell 0
perquè es puguin formar.
“Nosaltres estem gairebé al
màxim de pavellons entre
Tona, Hostalets i Aiguafreda
i tenim més implicació de
les noies. N’estem molt contents”, comenta el president
tonenc, Jordi Hormigo. Entre
les que faran la formació i la
propera temporada s’estrenaran a la banqueta hi ha Abril
Arrufat, de 15 anys, que és

jugadora del Júnior. “De mica
en mica l’esport femení té
més visibilitat a la televisió
i això es nota en els grups
més petits, on hi ha moltes
nenes. Es van trencant estereotips i el seu entorn fa el
pas d’apuntar-les”, explica la
jove, que ja fa dos anys que
exerceix de delegada com a
pas previ a fer de tècnica.
La pandèmia va ser un cop
dur pels esports de pavelló,
que van patir severes restriccions durant mesos, però la
tornada a la normalitat els ha
portat noves incorporacions
que confirmen que estan en
creixement constant. I tot i
que encara hi ha molts més
homes esportistes federats a
Catalunya, en els últims anys
s’ha passat de comptar amb
una dona per cada cinc fitxes,
a una per cada quatre i en el
cas del bàsquet la proporció
ja és d’una per cada tres.

D, a la foto de la dreta, or d’Olivia Casolive i subcampionat per equips juntament amb Estel Campàs i Tània González. El Gimnàstic Osona, per la seva
banda, va tornar amb una plata de Neida Vilaró en D4G i el seu equip va fer
un bronze. En el cas de les més petites van fer un doble podi per equips i Júlia
Cugura va ser primera i Bruna Freixa, tercera. El cap de setmana anterior la
secció masculina, a la foto del mig, va aconseguir bronzes de Gil Sala, tercer
a Promoció 4; Dani Mendieta, a VO10; Adrià Solà, a Base 3, i Sergi Orriols, a
Base 4, i una plata de Roger Guiu a Promoció 2 i un or d’Arnau Garsot a terra
VO8. L’equip de Base 3 i el de Promoció 2 també es van penjar un or cada un.
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Jordi Pérez, Pere Alsina, Joaquim Carandell i Toni Tañà, quatre dels representants a les quatre candidatures de la FCF

Les eleccions més disputades
La Federació Catalana de Futbol escull nova junta directiva amb osonencs a totes les candidatures

Laia Miralpeix

Les quatre candidatures que
s’han presentat a les eleccions de la Federació Catalana
de Futbol volen obtenir els
millors resultats, aquest
pròxim diumenge. Des de fa
uns dies Joan Soteras, Àlex
Talavera, Juanjo Isern i Pep
Palacios s’han mogut pel
territori català per fer campanya i Osona no ha passat
desapercebuda. De fet, a totes
les quatre candidatures hi ha
representació osonenca. La
que més la de Palacios, amb
sis membres a la candidatura:
Jordi Pérez, president del
Riudeperes i que va de número 2; Joan Franch, president
del Folgueroles; Miquel Fer-

ron, tresorer del Riudeperes;
l’exjugadora Anna Molet;
Alberto Cárdenas, coordinador del FS Manlleu, i Albert
Santanera, entrenador de la
UE Gurb. La segueix la de
Juanjo Isern, amb Joaquim
Carandell, president del Tona,
i Quim Ayats, president del
Naise FC Barcelona. L’actual
delegat a Osona, Pere Alsina,
va a la candidatura de Joan
Soteras, mentre que l’exdelegat osonenc Toni Tanyà va a la
d’Àlex Talavera.
Ells busquen el vot dels 41
clubs osonencs de la comarca
(37 de futbol i 4 de futbol
sala) i on la de Soteras amb
Pere Alsina és favorita segons
els mateixos candidats: “En
Pere ha fet molt bona feina
aquests anys, és difícil treure

molts vots aquí, però esperem aconseguir-ne almenys
15”, apunta Carandell. En el
mateix sentit, Tanyà comenta
que “aquí ens coneixem tots,
nosaltres lluitarem fins al
final i esperem treure uns
bons resultats”. Pérez afegeix
que “esperem ser els segons
a la comarca”, mentre que el
mateix Alsina assenyala que
“el més important és la feina
que s’està fent, no només ara
en campanya, sinó la que portem temps fent”.
Alsina, que porta molts anys
a la FCF però poc més d’un
com a delegat osonenc, explica que és a la llista de Soteras
“per continuar la feina que es
va començar i que enmig de
la pandèmia no es va poder
acabar”, i comenta que “pen-

Magalí Capdevila,
subcampiona
d’Europa

Victòria del
Gurb i empat
del Sant Julià

La futbolista ripollesa del FC
Barcelona Magalí
Capdevila es va proclamar el cap de setmana
passat subcampiona
d’Europa amb la selecció
estatal Sub-17 després de
caure a la final de l’Euro
Sub-17 contra l’altra gran
potència del futbol formatiu femení continental. El partit va acabar
amb un empat a 2 gols
i les alemanyes es van
imposar als penals (3-2).

Gurb/Sant Julià

Sarajevo

El
Gurb i el Sant Julià van
recuperar dimarts al vespre els partits que tenien pendents de fa tres
setmanes a la Segona
Catalana de futbol i que
es van suspendre per la
pluja. Els gurbetans, a la
foto, van guanyar el Malgrat (3-0) amb gols de
Sòria, Puigneró i Carbonés. El Sant Julià, per la
seva banda, va empatar a
1 amb el Molinos amb un
gol de Serrallonga.

so que estem fent una bona
feina”. Àlex Talavera és el
candidat, segons Toni Tañà,
que més cara plantarà a l’actual president: “Hi haurà poca
diferència de vots”, augura.
Tanyà, molt crític amb l’actual
junta directiva ja en la seva
etapa de directiu i per la qual
va ser destituït com a delegat,
assenyala que “Talavera està
preparat per portar la FCF, cal
un canvi i és la millor opció”.
Carandell també critica la
gestió de Soteras al capdavant
de la FCF, i tot i que “no tenia
pensat anar a cap candidatura
en Juanjo em va venir a buscar i vaig acceptar”. El motiu?:
“Als clubs petits no se’ns fa
cas.” Carandell demana i proposa “una FCF més propera,
més transparent i sense sous

desorbitats als dirigents. Uns
diners que s’han d’invertir en
els clubs”.
Jordi Pérez, en canvi, és crític amb les altres tres candidatures: “Cap d’elles representa
el 90% dels clubs de futbol
del territori català. Són gent
que ja havien estat o són a la
FCF. Nosaltres no. Començarem de zero i pensant sempre
en els clubs.”
Tot i que comencen a sonar
possibles pactes, els quatre
representants osonencs creuen que no n’hi haurà per les
múltiples discrepàncies entre
candidatures. La votació, a
Osona, es farà a la seu de la
delegació de les 10 del matí a
les 7 de la tarda. Sigui quina
sigui la guanyadora, Osona hi
tindrà representació.

Ramon Carrascal,
nou tècnic del Vic
L’exjugador Ramon
Carrascal, que va arribar a
superar els 400 partits com a
sènior, ha estat l’escollit per
entrenar el primer equip del
Vic al lloc d’Albert Cámara
i amb el repte de fer una
bona campanya a Primera
Catalana en la temporada del
centenari. D’altra banda, el
torellonenc Miquel Muñoz
deixarà l’Abadessenc per
tornar al Farners de Segona
Catalana amb Samu Mora,
mentre que el Tona suma
Eduard Fortet al cos tècnic
que lidera Ricard Farrés i el
jugador Marc Roquet, provinent del Manlleu.
Vic

GUILLEM SÁNCHEZ

Vic
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L’Olimpivic arriba
a la dotzena
edició
La zona esportiva de Vic
acollirà diumenge la cloenda d’una renovada dotzena
edició de l’Olimpivic, que
va començar dimecres. La
trobada esportiva i lúdica de
l’alumnat de 6è de Primària
de tots els centres educatius
de la ciutat compta amb la
participació de més de 500
alumnes que practiquen atletisme, curses d’orientació,
rugbi flag i beisbol. Enguany
s’estrena nou sistema de
puntuació que té en compte
el resultat esportiu i una
puntuació de valors.
Vic

Àlex Soler s’endú la Terra de Remences

David Álvarez, campió Critèrium MA-30

El jove de Montesquiu Àlex Soler
va resultar el més ràpid de la Marxa Cicloturista Terra de
Remences amb epicentre a Sant Esteve d’en Bas, que es
va fer el cap de setmana passat i que va creuar Osona i el
Ripollès. Soler, de 24 anys, va completar el recorregut llarg
de 175km i un desnivell acumulat de 2.600m amb 4h 51min
11seg, traient més d’un minut al segon que va arribar a
la meta. “Em vaig trobar súper bé tota la carrera i sempre
coronava amb els de davant”, explica l’osonenc, que fa dos
anys va iniciar-se al ciclisme després de tota una vida jugant
a futbol a equips del FC Barcelona, Levante UD i Girona FC.

Lleida

El ciclista David Álvarez, de Cicles Vic, es va proclamar diumenge campió de Catalunya de Critèrium en
categoria Màster 30, que es va disputar en el marc de la
cinquena edició del Trofeu Speed Republik. Va ser després d’imposar-se a l’esprint a un grup perseguidor d’una
desena de ciclistes. El seu company Bernat Pou (Cicles Vic)
va ser subcampió en Màster 40, mentre que el campió de
Catalunya de CRI Guillem Suriñach (Controlpack) va acabar en quarta posició en categoria Elit després de perdre
l’esprint amb Àlex Ulloa (Proton Cycling Academy), que va
quedar-se amb la tercera posició.

Sant Esteve d’en Bas

Biel Rodríguez i Àlex
Llastanós vencen
l’Intercomarcal
Els
jugadors Biel Rodríguez, del
Girbau Vic TT, i Àlex Llastanós, del CTT Roda de Ter,
van ser els guanyadors del
torneig de dobles de l’Intercomarcal de tennis taula. A la
final van vèncer Dani García
i Sergi Mohedano, del CTT
Sant Quirze de Besora (3-0),
mentre que el tercer lloc va
ser per als palistes del TT
Torelló David Avilés i Mouslim Benharí, que van superar
la parella del CTT Arbúcies
Josep Campderrós i Jordi
Vila (3-2).
Sant Quirze Safaja

Paula Pavillard destaca a Lloret

Bon debut de Gil Membrado sobre terra

La nedadora del NC Torelló Paula Pavillard
va brillar al Trofeu de Lloret, on va penjar-se l’or als 200
lliures, 200 esquena i 400 estils. Victòries també de Pol
Mora i Kilian Rubiejo, mentre que Toni Ramos, de nou
Mora, Arnau Pietx i Jana Gil van fer plata i Pietx va sumar
un bronze. Del CN Vic-ETB van fer podi Bruna Monedero,
Martí Ranea, Ivet Macià, Eudald Tarrats, Èric Casals, Ivan
Jiménez, Roger Ranea, Bruna Vinyeta i Pau Montaña i van
ser segons al relleu 8x50 estils mixtos. Paula Bautista, del
Torelló, d’altra banda, va guanyar les Travesses de 2,5 i 1km
de Palamós en Sub-18.

Rapla (Estònia)

El jove pilot d’Olost de 14 anys Gil Membrado ha completat satisfactòriament la seva estrena sobre
terra amb el Ford Fiesta Rally4, el vehicle pel qual ha apostat per continuar la seva formació esportiva. Va ser el cap
de setmana passat al Rapla Ralli, i malgrat la seva inexperiència en els trams estonians va acabar com a sisè classificat
entre els 2RM i va arribar a marcar un tercer scratx com a
demostració del ritme cada vegada més sòlid i l’evolució
que està assimilant des que l’any passat es va convertir en
el debutant més jove de l’Estat espanyol al volant d’un cotxe de ral·lis.

Rut Monsech, la millor en dificultat

Onze podis al Català d’orientació

L’escaladora moianesa Rut Monsech (CE Alpicat)
ha sumat un nou títol d’escalada de dificultat al seu palmarès. Monsech, de només 20 anys, ha anat confirmant la
seva evolució i després d’aconseguir un bronze d’escalada
de dificultat en el circuit europeu juvenil de la modalitat
ara s’ha penjat la medalla d’or al Campionat de Catalunya.
A la final, Monsech es va imposar a dues de les escaladores
amb millor projecció les últimes campanyes com són Maria
Benach (Centre Muntanyenc Sant Llorenç) i Aida Torres
(Centre Excursionista Torelló).

Lleida

Blanes

Mireia Badia
fa història al
Mundial d’enduro
Peso da Regua (Portugal)

La segona prova del Mundial
d’enduro va reunir els pilots
participants a Portugal, on
divendres la pilot manresana afincada a Osona Mireia
Badia (Rieju) va destacar al
Súper Test amb una victòria,
la primera de la seva història,
mentre que dissabte i diumenge va signar dues segones posicions. El seu company d’equip, el perafitenc
Pau Tomàs, que competeix
en classe E-1 va ser tretzè els
dos dies després de no trobar
el feeling a la prova.

Bons resultats
al Català de trial
Open

FEEC

Lloret de Mar

Onze orientadors osonencs van pujar al podi del
Campionat de Catalunya d’orientació en la modalitat
esprint del cap de setmana passat. Van quedar primers
Airina Sales (UE Vic) en D14, Arlet Sales (UE Vic) en D16,
Lídia Barri (UE Vic) en D35, Jordi Ordeig (UE Vic) en H45
i Clara Pañella (Farra-O) en D45; en segona posició hi van
acabar Anna Aguilar (UE Vic) en D35, Cristina Bertran (UE
Vic) en D40, Rosa M. Sanjaume (Aligots) en D45 i Núria
Olivé (UE Vic) en D50, mentre que Jordi Sales (UE Vic) en
H40 i Ingrid Padrós (UE Vic) en D45 van ser tercers.

El Campionat
de Catalunya de trial Open
arribava el cap de setmana
passat a la segona prova de
la temporada que es va fer
al Berguedà. Gil Vila (Gas
Gas) va ser segon en el nivell
Negre amb 19 peus i també
van pujar al podi Joan Ricart
(TRRS), primer en Blau
amb 4 peus, i Quim Roquet
(Montesa), tercer en Verd
amb 10 punts.
Gironella
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Arribar i moldre
en el culturisme

Anna Sistachs venç al Campionat de Catalunya
algun quilo però també vaig
perdre múscul i llavors vaig
decidir agafar un entrenador
personal per tonificar”, explica. No va tardar a aficionars’hi i a veure que li agradava
perquè “és un esport que
enganxa i mai en tens prou
perquè vas veient millores i
et vas motivant. Si t’agrada és
un estil de vida que t’implica
les 24 hores al dia”. Sistachs
entrena sis dies a la setmana i
en descansa un, però assegura que la part més important
és l’alimentació. “Menjo cada
tres hores i de tot tret de
sucres. Un error d’alimentació just abans d’una competició pot ser determinant”, destaca. La vigatana és conscient

Vic

M. BALAGUER

E.R.

Sistachs, amb la copa de campiona de Catalunya del cap de setmana passat

Va iniciar-se en el món del
culturisme de competició tot
just l’any passat i des de llavors ha guanyat totes les proves on ha participat, l’última
el Campionat de Catalunya
del cap de setmana passat
a Platja d’Aro. La vigatana
Anna Sistachs competeix en
la categoria de bodyfitness a
campionats de la federació
IFBB, un “hobby que implica
tot el dia” i que compagina
amb la seva feina al departament de finances d’una
empresa de la comarca.
“Vaig començar a córrer
com fa molta gent per perdre
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que el seu és un esport poc
conegut i amb poques dones,
fet que comporta haver-te
d’escoltar “moltes tonteries”,
però té clar que “és una decisió personal i una cosa que
m’agrada”.
El contacte amb el món de
la competició a través del
seu entrenador és el que la
va fer decidir a participar a
la primera prova, un regional. “Arriba un moment que
necessites un objectiu per
continuar i vaig voler-ho
provar. L’experiència va ser
molt bona i vaig guanyar. No
m’ho esperava gens”, confessa la jove de 29 anys, que
després es va imposar també
al Campionat de Catalunya i
Espanya. Ara, d’aquí a quinze
dies l’espera de nou l’Estatal
d’enguany a Estepona i si torna a anar bé com l’any passat
no descarta fer el salt al
primer internacional. El seu
debut va ser arribar i moldre
i ara té ganes de continuar
creixent i veure fins on pot
arribar.

Campions en
tennis i pàdel
Triomfs de Jaume Casas, Cèlia Torrelles i Maite Vila

L.M.

Els alumnes de l’escola de
tennis del CT Vic Jaume
Casas i Cèlia Torrelles es van
proclamar, aquest cap de setmana, campions de Catalunya
Infantil en la modalitat de
mixtos. Torrelles també va
aconseguir el campionat de
dobles femenins, mentre
que Casas va aconseguir el
subcampionat en individual.
Els partits es van disputar a
les instal·lacions de l’Emilio
Sánchez Club Esportiu. En
el mixt, la parella del CT Vic

que sortia com a cap de sèrie
número 4 del torneig es va
imposar a la final a Adrià
Velázquez i Natàlia Heras
per 3/6, 6/1 i 10/6. En els
dobles femenins, Torrelles
fent parella amb Ana Maye
van superar a la final Noemí
Andreica i Marta Ferrer per
4/6, 7/6 (3) i 10/8, en un emocionant enfrontament. Quant
al campionat infantil masculí
A, Casas va caure a la final
davant Tito Chávez, cap de
sèrie número 2 del campionat, per 6/4 i 6/3.
D’altra banda, Maite Vila,
coordinadora de l’àrea de

A l’esquerra, Jaume Casas i Cèlia Torrellas. A la dreta, Maite Vila

pàdel del CT Vic, es va proclamar campiona d’Espanya de
seleccions autonòmiques en
categoria Sènior, el passat cap
de setmana a la Corunya. Vila

formava part de l’equip català
juntament amb 12 jugadores
seleccionades prèviament
per la Federació Catalana de
Pàdel. El combinat català va

guanyar primer a la Comunitat Valenciana per 4/1 i a
la final es van imposar a la
federació madrilenya per un
ajustat 3/2.

La Solheim Cup passa pel Montanyà
La Solheim Cup, el torneig biennal per a dones golfistes professionals entre equips que representen Europa i els
Estats Units, es disputarà l’any que ve per primera vegada a
l’Estat espanyol –concretament, a la Finca Cortesin de Màlaga– i, com a prèvia, el trofeu de la competició s’està passejant
aquest any per diferents camps de la mà de 101 ambaixadores. Una d’aquestes és Irene Berenguer, del Montanyà, que
la va promocionar dimecres en el marc de la lligueta social
femenina mensual que juguen al club osonenc. S’hi van
enfrontar 36 jugadores del Montanyà i les vencedores van ser
Eva Gómez en handicap i Imma Masó en scratx. Després van
fer un dinar amb 43 persones, entre les quals el president del
club, Ramon Sala; el director, Jordi Puig; el capità de camp,
Guillem Mataró, i la presidenta del Comitè d’Àrbitres de la
Federació Catalana, Cristina Sans (a la foto, amb Berenguer,
la jove Bruna Roqueta, que estudia als EUA per ser professional, i l’exdelegada femenina i expresidenta del Comitè
femení de la federació, Núria Palau). “Tothom ha acabat molt
content perquè ha estat un dia extraordinari i ha fet que la
lligueta hagi estat especial”, deia Berenguer, que és una de les
sis ambaixadores de clubs catalans de la Solheim Cup.
El Brull

MARC SANYÉ

El Prat de Llobregat
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BÀSQUET

Primera Catalana. Ascens 2
CB Vic-UVic 2-El Círcol B
(dg. 19.30h)
Permanència 9
Igualada-Tona (dg. 17.30h)
Segona Catalana. Permanència 15
Torelló-St. Medir (dg. 19.30h)
Permanència 20
IPSI B-Vilatorta (ds. 19.30h)
Permanència 21
Ripoll-Bufala (dg. 12.15h)
Sots-25 Nivell A. Permanència 4
Piera-Torelló (dg. 16.00h)
Permanència 6
Coll-Roda (dg. 19.45h)
Sots-21 Nivell A-2. Permanència 4
Tona-Bàsquet Cat (ds. 19.00h)
Permanència 8
CB Vic-UVic-Olesa (ds. 16.00h)
Femení Primera Catalana. Ascens 3
Femení Osona-St. Nicolau
(dg. 16.30h)
Femení Segona Catalana.
Permanència 10
Torelló-Bianya Roser C (ds. 17.45h)
Permanència 15
Tona-Mollet (ds. 17.30h)
Femení Tercera Catalana.
Permanència 11
Pia Sabadell-Roda (dg. 17.45h)
Permanència 12
Imma-Manlleu (ds. 16.00h)
Manlleu-Imma (dg. 19.15h)
Femení Sènior. Ascens 4
St. Fost-Femení Osona B (dg. 10.00h)
Classificació 14
CBLLV-Tona B (ds. 12.15h)
Femení Sots-21 Nivell B.
Classificació 4
Roda-St. Cugat Negre (dg. 12.15h)
BEISBOL

Sènior. Primera Divisió
Viladecans-Vic Bat (dg. 11.00h)
Sènior. Segona Divisió
L’Hospitalet-Vic Bat (dg. 15.30h)
CICLISME

Cronoescalada Bellmunt.
Dissabte, a partir de les 11 del
matí, entre la urbanització de
la Riera de Sant Pere de Torelló
i el santuari de Bellmunt, es
disputarà una nova edició de
la cronoescalada a Bellmunt
amb un recorregut de 7,6km i
+660m, pensat per a ciclistes
de carretera. Les inscripcions
són limitades a 250 participants
amb sortida esglaonada. Premis
per als tres primers classificats
absoluts (homes i dones), al
millor local de la Vall del Ges,
Màsters 40 i Màsters 50.

Sortides cicloturistes UC
Campdevànol. Diumenge, a les
8 del matí, a la cruïlla c. Hortes i
ctra. de Gombrèn. Sortida curta a
volta Guardiola (64km) i sortida
llarga a Collada de Sant Isidre
(89km).
Sortides cicloturistes UC
Taradell. Diumenge, a 1/4 de 8
del matí, a la Plaça. Recorregut
Taradell-Viladrau-Arbúcies-BredaGualba-Sant Celoni-CollformicSeva-Taradell (110km).
ESCACS

Open de Primavera de Vic 2022.
Divendres, a les 9 del vespre, al
Casino de Vic, cinquena jornada

Agenda esportiva

Divendres, 20 de maig de 2022

CURSES

Dissabte, torn del Trail de Sora
2022 i la 5a Cursa de la Cervesa

OK Lliga Femenina
Martinelia Manlleu-Cerdanyola
(ds. 20.00h)
S a n t C u ga t - Vo l t re gà S t e r n
Motor (ds. 20.00h)

A la zona esportiva de Sora i a partir de les
8 del matí, es disputarà el Trail de Sora amb
dos recorreguts diferents: el Trail d’11km i
el Trail de 25km. A partir de les 10 del matí,
des de la seu de la cervesera del Montseny a
Sant Miquel de Balenyà, hi haurà la cinquena edició amb rècord de participants, amb
uns 1.200 corredors inscrits. Serà un circuit
circular de 10km amb un lleuger desnivell.

TENNIS

Finals del 18è ITF de Vic i 20è
Memorial Maria Teresa Vilà

Penúltima jornada de l’OK Lliga
femenina en la qual el Voltregà
Stern Motor, amb la permanència assegurada, jugarà a la pista
del Sant Cugat. El Martinelia
Manlleu buscarà la victòria
davant el Cerdanyola per apropar-se i lluitar pel factor pista
de cara al play-off pel títol.

Aquest cap de setmana es disputarà la fase
final del ITF Men’s Circuit al Club Tennis
Vic. Divendres a les 5 de la tarda hi haurà les
finals de dobles; dissabte al matí, les semifinals individuals, i diumenge, la final a 2/4 de
12 del migdia. Per altra banda, dissabte, a les
5 de la tarda, a la plaça Major de Vic, hi haurà
minitennis solidari dins dels actes del 20è
aniversari del Memorial M. Teresa Vilà.

Femení Nacional Catalana. 1a
Ronda play-off ascens
Manlleu B-Voltregà B (dv. 20.30h)
Voltregà B-Manlleu B (dg. 12.15h)
Femení Primera Catalana
Roda-St. Cugat (dg. 17.00h)
CP Vic-Manresa (dg. 17.30h)
Voltregà C-Cerdanyola (dg. 16.00h)
Tona-Arenys de Mar (ds. 18.00h)

TRIAL

El Gran Premi Ciutat de Vic decidirà
els campions de la Copa Osona

PETANCA

Campionat Comarcal de Petanca
de la Gent Gran d’Osona.
Calldetenes-St. Pere Torelló
St. Julià Vilatorta-Casal la Rambla
Casal Guiteras-Roda de Ter

Diumenge, al Mas de Bigues de la zona
esportiva, es disputarà l’última prova de la
23a edició de la Copa Osona amb el Gran
Premi Internacional Ciutat de Vic, prova
amb categoria internacional UCI C1. Hi
haurà gairebé 190 inscrits en 14 categories,
entre les quals destaquen també Màster 1 i
Màster 2 així com R1, R2 i R3. Les categories
Prebenjamí i Benjamí seran sense podis.

del torneig que es disputa amb el
sistema suís FIDE holandès a vuit
rondes. Amb 50 jugadors inscrits.
FUTBOL

Segona Catalana. Fase Permanència. Grup 1-4
Torroella-Camprodon (dg. 18.00h)
Segona Catalana. Grup 6
Cirera-Gurb (dg. 12.00h)
Parets B-Taradell (ds. 19.0h)
St. Julià-Llavaneres (ds. 18.00h)
Malgrat-Torelló (ds. 17.30h)
Unif. Sta. Perpètua-OAR Vic
(ds. 18.30h)
Tercera Catalana. Grup 5
Aiguafreda-Voltregà (ds. 16.30h)
Seva-Sta. Eugènia (dg. 17.00h)
Borgonyà-Moià (ds. 16.00h)
Caldes Montbui B-St. Vicenç
(ds. 19.30h)
Centelles-Tona B (dg. 17.00h)
Folgueroles-Navàs B (ds. 18.00h)
Pradenc-St. Feliu Codines
(dg. 16.30h)
Ol. La Garriga-Roda (ds. 16.30h)
Grup 19
Campdevànol-St. Gregori
(ds. 16.00h)
Fornells-Abadessenc (ds. 16.00h)
Quarta Catalana. Grup 27
Ripoll-Joanetes (dg. 16.00h)
Torneig Copa Osona. Grup 1
St. Hilari-Vinyoles (ds. 18.00h)
Viladrau-Taradell B (ds. 16.00h)
Grup 2
Riudeperes-Voltregà B (ds. 18.00h)
Sta. Eugènia B-St. Quirze Besora
(ds. 17.00h)
Grup 3
Ol. La Garriga B-Taradell C
(dg. 16.30h)
Tona C-Collsuspina (ds. 16.00h)

Grup 4
St. Miquel Balenyà-Santperenca
(ds. 16.00h)
Juvenil Lliga Nacional. Grup 7
Manlleu-Gim. Manresa (ds. 17.00h)
Femení Primera Divisió. Grup 2
EF Mataró-Vic Riuprimer B
(dg. 17.00h)
Torelló-Vilassar Mar (dg. 18.10h)

POLIESPORTIU

Bcn 2
Manlleu B-Matadepera
(dg. 12.30h)
HANDBOL

Tercera Divisió. Fase Títol
Vic-Cambrils (ds. 17.30h)
HOQUEI

FUTBOL SALA

Primera Nacional
EFS Ripoll-Teià (dg. 18.00h)

OK Lliga. Play-off 9 i 10
Voltregà-Igualada (ds. 20.00h)

Segona Nacional
Centelles-Espluga Francolí
(ds. 19.30h)
Primera Territorial
Centelles B-At. Arrahona B
(ds. 17.45h)
Centelles C-Padre Damian C
(ds. 16.00h)
Divisió Honor. Grup 1
Manlleu-St. Cugat (ds. 18.00h)
Segona Divisió. Bcn 1
Ciutat Granollers-Castellterçol
(ds. 19.40h)
Aiguafreda-Sta. Perpètua
(ds. 18.00h)
Prats Lluçanès-Premià Dalt B
(ds. 19.00h)
Tercera Divisió. Bcn 2
Manlleu B-PB Montmeló
(ds. 15.15h)
Bcn 11
Vilomara B-Moià (ds. 16.30h)
Femení Lliga Nacional. Barcelona
Hostalriquenc-Centelles
(dg. 17.00h)
Ripoll-Ol. Argentona (ds. 20.00h)
Femení Segona Divisió. Bcn 1
Manlleu-Lloret (ds. 20.15h)

El Voltregà Stern Motor disputarà el segon partit dissabte a
les 8 del vespre davant l’Igualada per assolir la novena posició
a l’OK Lliga. Els voltreganesos
van guanyar el primer partit
i en cas de victòria tancarà el
play-off que es disputa al millor
de tres enfrontaments.
Nacional Catalana. 1a Ronda
Play-out
Voltregà-Masies-Vila-seca
(dv. 21.30h)
Vila-seca-Voltregà-Masies
(dg. 16.05h)
Piera-Tona (dv. 22.00h)
Tona-Piera (dg. 18.00h)
Segona Catalana. Eliminatòria
ascens
St. Ramon-Centelles
(ds. 19.30h)

12è Olimpivic. Diumenge, a la
zona esportiva de Vic, hi haurà
les finals de l’Olimpivic de
l’alumnat de 6è de Primària de
tots els centres educatius de
Vic. Hi participaran més de 500
alumnes que practicaran atletisme, curses d’orientació, rugbi
flag i beisbol. A les 7 de la tarda
es lliurarà el premi a l’escola
guanyadora a les pistes d’atletisme del Mas d’en Bigas.
RUGBI

40 aniversari Osona Rugby
Club. Dissabte, l’Osona Rugby
Club celebra els 40 anys amb
diversos actes a les instal·
lacions del club. A les 10 del
matí hi haurà partit entre
l’escola de rugbi contra pares i
mares. A les 11, del Sub-14. A
les 12.10, es farà una fotografia
de les categories formatives. A
1/4 d’1, partit del Sub-16 i a 2/4
d’1, del Sub-18. Tot seguit, foto
de club i dinar. A 2/4 de 4 de la
tarda hi haurà partit del Sènior masculí; a les 5, del Sènior
femení, i a 2/4 de 7, dels veterans davant el Barça. Al finalitzar els partits hi haurà sopar i
concert de fi de festa.
VOLEIBOL

Segona Divisió. Classificació 3
Cabrils B-Calldetenes (dg. 11.00h)
Fem. Tercera Div. Permanència 2
Girona-Torelló (dg. 12.00h)
Fem. Quarta Divisió. Ascens 1
Taradell-Ins. Jaume Balmes
(dg. 18.00h)
Amateur Mixte. Plata 2
Sta. Eugènia-Torre C. (dg. 10.00h)
Bronze 1
Begues-Taradell (dg. 10.45h)
Calldetenes Negre-PAIP (dg. 16.00h)
Bronze 2
Calldetenes-Balaguer (dg. 18.00h)

ESPORTS

EL 9 NOU

41

Divendres, 20 de maig de 2022

Resultats i classificacions

Garrotxa, 2 - Torelló B, 1
Solana B, 2 - St. Julià, 1
Descansa: PI Manlleu

Beisbol
SÈNIOR PRIMERA DIVISIÓ
L’Hospitalet, 10 - Barcino, 8
Viladecans, 5 - Barcelona, 6
Crush Wolves Tarr., 3 - Gavà, 16
Vic Bat, 10 - Manresa Drac’s, 7
Equips.................................. PJ PG PP
1.- Gavà...................................9 7
2
2.- L’Hospitalet......................9 6
3
3.- Manresa Drac’s.................8 5
3
3
4.- Barcino..............................8 5
5.- Barcelona...........................9 5
4
5
6.- Vic Bat............................ 9 4
7.- Viladecans.........................7 1
6
8.- Crush Wolves Tarr...........7 0
7

AVG
778
667
625
625
556
444
143
0

GB
0
1
1,5
1,5
2
3
5
6

Pàdel
PRIMERA
Taradell - Seva, np.
St. Hilari, 2 - CT Vic, 1
Torelló, 0 - Fòr. Centelles, 3
Descansa: P. Osona
Equips.............................. PJ PG PE PP PF PC Pt.
1.- Fòr. Centelles..............12 10 0 2 26 10 26
2.- CT Vic..........................12 7 0 5 22 14 22
3.- Torelló.........................12 8 0 4 20 16 20
4.- P. Osona.......................12 7 0 5 19 17 19
5.- sTaradell.....................12 4 0 8 14 19 17
6.- sSt. Hilari....................12 5 0 7 15 21 15
7 26
6
7.- qSeva............................12 1 0 11

SEGONA
P. Osona B, 3 - Campdevànol, 0
Fom. Tona, 1 - Arbúcies, 2

				

Equips.............................. PJ PG PE PP PF PC Pt.
1.- pArbúcies....................16 16 0 0 42 6 42
2.- rFom. Tona.................16 12 0 4 36 12 36
3.- rSt. Julià......................16 11 0 5 31 17 31
4.- Solana B.......................16 7 0 9 20 28 20
5.- sPI Manlleu................16 7 0 9 20 28 20
6.- qGarrotxa....................16 6 0 10 19 29 19
7.- qTorelló B....................16 6 0 10 18 30 18
8.- qP. Osona B.................16 4 0 12 18 30 18
9.- qCampdevànol............16 3 0 13 12 36 12

TERCERA. GRUP 1
P. Lluçanès, 3 - P. Sta. Eugènia, 0
St. Quirze, 3 - For. Centelles B, 0
Voltregà, 2 - CT Manlleu, 1
Descansa: P. Privilege
Equips.............................. PJ PG PE PP PF PC Pt.
1.- pVoltregà.....................12 11 0 1 29 7 29
2.- rSt. Quirze..................12 9 0 3 25 11 25
3.- P. Privilege..................12 8 0 4 24 12 24
4.- P. Lluçanès..................12 6 0 6 18 18 18
5.- sCT Manlleu...............12 2 0 10 15 21 15
6.- sFor. Centelles B........12 5 0 7 12 24 12
7.- qP. Sta. Eugènia..........12 1 0 11
3 33
3

GRUP 2
AP Vic, 2 - Taradell B, 1
P. Moià, 2 - St. Hilari B, 1
Olot, 3 - CP Vic, 0
Descansa: AE Ripollès
Equips.............................. PJ PG PE PP PF PC Pt.
1.- pOlot............................12 11 0 1 29 7 29
2.- rP. Moià.......................12 10 0 2 27 9 27
3.- AP Vic..........................12 7 0 5 22 14 22

4.- Taradell B....................12
5.- sSt. Hilari B.................12
6.- sAE Ripollès...............12
7.- qCP Vic........................12

4
4
5
1

0
0
0
0

8
8
7
11

14
14
13
7

22
22
23
29

14
14
13
7

FEMENI PRIMERA
For. Centelles, 2 - Taradell, 0
CT Vic - AP Vic, np.
Solana, 2 - Torelló B, 0
Torelló, 1 - Fom. Tona, 1
Equips.............................. PJ PG PE PP PF PC Pt.
1.- CT Vic..........................14 8 5 1 17 7 21
2.- Solana..........................14 8 5 1 19 7 21
3.- Torelló.........................14 7 5 2 17 9 19
4.- Fom. Tona....................14 6 4 4 16 12 16
5.- For. Centelles..............14 5 5 4 13 13 15
6.- sTorelló B....................14 3 5 6
9 17 11
7.- sAP Vic........................14 2 4 8
8 10
3
8.- qTaradell.....................14 0 1 13
1 25
0

FEMENÍ SEGONA
For. Centelles B, 0 - Arbúcies, 2
CT Vic B, 0 - PI Manlleu, 2
St. Julià, 2 - St. Hilari, 0
Descansa: Solana B
Equips.............................. PJ PG PE PP PF PC Pt.
1.- pArbúcies....................12 8 2 2 18 6 18
2.- rPI Manlleu................12 7 3 2 17 7 17
3.- rCT Vic B.....................12 6 2 4 14 10 14
4.- For. Centelles B..........12 3 5 4 11 13 11
5.- sSolana B.....................12 3 4 5
8 12
9
6.- qSt. Julià......................12 3 3 6
7 13
8
7.- qSt. Hilari....................12 0 5 7
5 19
5

FEMENÍ TERCERA. GRUP 1
Voltregà, 0 - P. Lluçanès, 2
Arbúcies B, 1 - CT Manlleu, 1

Fom. Tona B, 1 - PI Garrotxa, 1
Descansa: Olot
Equips.............................. PJ PG PE PP PF PC Pt.
1.- pP. Lluçanès................12 8 4 0 18 4 21
2.- rCT Manlleu...............12 3 6 3 12 12 12
3.- Fom. Tona B................12 3 6 3 12 12 12
4.- Voltregà.......................12 4 4 4 12 12 12
5.- sPI Garrotxa................12 3 5 4 11 13 11
6.- sArbúcies B.................12 2 5 5
9 13
8
7.- qOlot............................12 0 8 4
8 16
8

GRUP 2
For. Centelles C, 1 - AP Vic B, 1
P. Moià, 2 - CT Vic D, 0
P. Osona, 2 - Osona Wellness, 0
Descansa: Seva
Equips.............................. PJ PG PE PP PF PC Pt.
1.- pP. Osona.....................12 10 2 0 22 2 22
2.- rSeva............................12 7 2 3 14 8 17
3.- P. Moià.........................12 3 7 2 13 11 13
4.- Osona Wellness..........12 4 4 4 12 12 12
5.- sAP Vic B.....................12 3 4 5 10 14 10
6.- sFor. Centelles C........12 1 4 7
6 16
5
7.- qCT Vic D....................12 0 5 7
5 19
5

Voleibol
AMATEUR MIXTE.
PLATA 2

3.- Sta. Eugènia.................... 8
4.- Torre Claramunt..............8
5.- Hortons.............................9
6.- Dolors Mallafrè................7

3
3
2
3

5
5
7
4

14
12
14
14

19
20
25
14

BRONZE 1
Academia Master B, 0 - Begues, 3
Taradell, 3 - Calldetenes Negre, 1
PAIP, 3 - IVC Amateur, 2
Equips.................................. PJ PG PP GF GC Pt.
1.- Begues...............................9 9 0 27 0 18
2.- Taradell.......................... 9 6 3 19 16 15
3.- IVC Amateur....................8 4 4 15 14 12
4.- Academia Master B..........9 3 6 12 17 12
5.- PAIP...................................8 3 5 11 18 11
6.- Calldetenes Negre.......... 7 0 7 2 21 7

BRONZE 2
Saurios St. Boi, 3 - Olesa Montserrat, 0
Avinyó, 2 - Calldetenes Groc, 3
Descansa: Balaguer
Equips.................................. PJ PG PP GF GC Pt.
1.- Saurios St. Boi..................6 5 1 17 4 11
2.- Calldetenes Groc............ 6 5 1 16 8 11
3.- Avinyó...............................5 3 2 11 10 8
4.- Olesa Montserrat.............6 2 4 8 12 8
5.- Balaguer............................7 0 7 3 21 7

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

Gironella, 3 - Sta. Eugènia, 1
Torre Claramunt - Dolors Mallafrè, sr.
Panteres Grogues, 3 - Hortons, 0
Equips.................................. PJ PG PP GF GC Pt.
1.- Panteres Grogues.............7 6 1 19 3 13
2.- Gironella............................7 6 1 18 10 13

r

ESPAI ESPECIAL: Club Tennis Vic

Recta final del Torneig ITF Men’s - Gran
Premi Boada - 52è Trofeu Carles Ylla a Vic

Durant tota la setmana s’ha vist tennis d’un alt nivell a les instal·lacions del CT Vic

El passat cap de setmana va
començar a les instal·lacions
del CT Vic el Torneig ITF Men’s
Circuit - 3r Gran Premi Boada
- 52è Trofeu Carles Ylla.
El torneig, organitzat pel CT
Vic, ha omplert des del passat
diumenge les pistes del club
de partits, amb jugadors de
diferents països que mostren
un alt nivell en el seu joc.

Un any més es compta amb
el patrocini de l’empresa Boada, a qui “gràcies a aquesta
col·laboració podem organitzar
més activitats i oferir als jugadors unes delicioses pomes”,
comenten des del CT Vic.
Pel que fa a la programació
d’activitats, aquest divendres
a les 5 de la tarda es disputarà
la final de dobles. Dissabte al

matí, concretament a les 11
i a les 12, es disputaran les
dues semifinals individuals.
Paral·lelament s’han preparat
dues activitats. A les 10 del
matí es farà un Supertennis
a les instal·lacions del CT Vic
i a 2/4 de 6 de la tarda, a la
plaça Major de Vic, hi haurà
partidets de tennis en una activitat organitzada pel Memorial

Maria Teresa Vilà. Hi participaran diversos entrenadors i
monitors de l’escola de tennis.
Finalment, diumenge a 2/4
de 12 del migdia, a la pista
central, es disputarà la final
d’individuals. Un cop acabi
el partit es farà l’entrega de
trofeus i un sorteig entre tots
els assistents de diversos lots
de productes de proximitat

11
11
11
10

gentilesa del patrocinador del
torneig, Boada Grup. El mateix
diumenge, de les 9 a les 11 del
matí, s’ha organitzat un torneig
de pares i fills.
Des del Club Tennis Vic afegeixen que “volem donar les
gràcies a la col·laboració de
Boada per fer possible aquest
torneig i que el club llueixi
tant”.
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Franquesa Moda, la botiga especialitzada en roba d’home i situada
al carrer Estret, se suma aquest
any al selecte grup de comerços

Divendres, 20 de maig de 2022

centenaris de Vic, que actualment manté una vintena d’establiments. L’Ajuntament ha iniciat
una campanya per visibilitzar-los.

Cent anys
creant estil
Franquesa Moda, la botiga de roba d’home del carrer Estret de
Vic, arriba als 100 anys de la mà de la quarta generació familiar
Vic
Miquel Erra

“Servei, servei i servei.” És la
clau que ha marcat el passat
i la que també ha d’assegurar
el futur de Franquesa Moda,
la botiga especialitzada en
roba d’home del carrer Estret
de Vic. Ho assegura Jaume
Franquesa Garolera, quarta generació al capdavant
d’aquest negoci familiar, que
actualment porta al costat de
la seva germana Núria. Can
Franquesa se suma aquest
any a l’icònic club d’establiments centenaris de la ciutat.
Va ser el seu besavi, Jaume
Franquesa Miró, qui el 1922
va sargir la primera pàgina
d’aquesta història, inicialment com a sastreria. Tenia
el taller en un segon pis de
l’edifici que fa cantonada
entre la plaça Major i el
carrer dels Argenters, i un
primer punt de venda a la
plaça del Canonge Collell. De
seguida, però, traslladaria
el negoci de “confecciones”
–nom que consta en la primera contribució municipal de
1923– al carrer Estret, just al
mateix emplaçament de l’actual botiga, però en un espai
molt més reduït.
Un seu fill, Jaume Franquesa Clarà, en Santiago, també
s’implicarà en el negoci

Nova ballada dels
dissabtes a Vic i primera
Festa Sardanista Jove
Dissabte va tenir lloc a Vic
la primera edició de la Festa
Jove Sardanista, que organitzava el Grup Riallera de Vic.
La proposta, que es va allargar
tot el dia, va comptar amb una
trentena de joves de menys
de 40 anys. Entre d’altres, el
grup també va participar, a la
tarda, d’una nova sessió del
cicle de ballades, al so de La
Flama de Farners (a la foto). El
cicle, que va començar el passat 30 d’abril, continua aquest
dissabte amb la Jovenívola de
Sabadell, però puntualment es
trasllada al Passeig.

juntament amb la seva dona,
Carme Codinachs. Serà el
fill d’aquest matrimoni, el
recordat Jaume Franquesa
Codinach, el primer que
estudiarà pròpiament l’ofici
de sastre. Farà l’aprenentatge a l’acadèmia Rocosa de
Barcelona i passarà per altres
tallers de sastreria abans de
protagonitzar l’embranzida
definitiva de Can Franquesa.
Ho visibilitzarà amb una
doble ampliació de la botiga
del carrer Estret a partir
dels anys 70 –ocupant, per
exemple, l’antic obrador de
la mítica pastisseria La Lio-

Un grup de compra
Una de les iniciatives
pioneres que va impulsar
Jaume Franquesa Codinachs a mitjans dels anys
70 va ser crear un grup de
compra, amb dos comerços més de Granollers i
Sant Boi de Llobregat.
L’objectiu, poder comprar
els teixits i les peces de
vestir a un millor preu.
L’afinitat va ser tan
bona que avui la següent
generació ha mantingut
la iniciativa, que ha esdevingut “clau” per resultar
més competitius.
Vic

nesa–. A ell també li tocarà
de comandar la progressiva
transició de la sastreria al
món del prêt-à-porter, sense
renunciar a continuar comprant els teixits, marcant
les línia dels patronatges i
seguint personalment els
processos de confecció. En
bona part d’aquest el va
acompanyar la seva germana
Pilar, que va estar darrere el
taulell fins que es va jubilar;
i puntualment de la germana
Dolors, fins que es va casar.
Conèixer l’ofici i haver
mantingut actiu el taller per
fer els arranjaments esdevindrà un dels trets diferencials
de Can Franquesa. I un dels
grans actius actuals, admet
Jaume Franquesa Garolera, que es va incorporar al
negoci a mitjans dels anys
90. Franquesa va optar per
estudiar les carreres d’Empresarials i Econòmiques,
però ja amb la mirada posada
en el negoci familiar. “No sé
per què estudies tant per acabar treballant aquí a casa”, li
acostumava a dir l’avi Santiago, potser no prou conscient
que els temps estaven canviant. I calia estar preparat, a
tots nivells, per afrontar-los.
Abans que en Jaume també
havia treballat a casa la seva
germana gran, la Dolors, que
juntament amb la seva mare,

Núria i Jaume Franquesa, quarta generació de la nissaga, avui al capdavant del negoci, dimarts a

Maria Engràcia Garolera, van
posar en marxa una segona
botiga al passeig de la Generalitat. A finals dels anys 90,
Dolors Franquesa es desvincularia del negoci per obrir
nous camins professionals.
Un procés invers al que faria
la germana petita, la Núria;
després d’uns anys exercint
de pedagoga fora de Vic va
decidir, arran de la mort del
seu pare, el 2002, tornar a la
botiga. I aquí continua.
Can Franquesa ha estat,
de sempre, una botiga de
moda masculina. L’any 2009
van obrir puntualment un
espai de roba per a dones,

però de seguida van retornar
a la seva zona de confort.
L’especialitat han estat la
camiseria i els vestits de
nuvi i de festa. “Molta gent
que es compra un traje pensa
en Can Franquesa”, diu en
Jaume. “Potser alguns només
ens coneixen per aquest
vessant i això ens pot haver
encasellat una mica”, afegeix
la Núria. Al costat de vestits,
jaqués o esmòquings, Can
Franquesa també és avui
moda “casual”, amb una decidida aposta per fugir de les
grans marques i oferir “una
bona relació qualitat-preu”.
Can Franquesa ha viscut

Aplec a l’ermita
de Santa Perpètua,
després de dos anys

Vic

Santa Cecília de Voltregà

L’ermita de Santa Perpètua,
en terme de Santa Cecília de
Voltregà, tornarà a celebrar
el seu aplec aquest diumenge
al matí, després de dos anys
interromput arran del context de pandèmia. Aquesta
ermita dels segles XI i XII,
que amenaçava ruïna, va ser
restaurada per un grup de
voluntaris del Voltreganès,
obres que es va inaugurar fa
10 anys. Des de llavors es va
recuperar l’aplec que ja s’havia celebrat antigament.

Parades a l’últ
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L’Ajuntament incentiva una Ruta dels Emblemàtics, que el Fons
d’Imatges del Comerç de Catalunya ha activat en altres municipis
memorar el seu centenari.
Segons ell, que des de
M.E.
l’Ajuntament es vetlli per
En la línia de donar suport
mantenir una ciutat “neta,
al petit comerç, l’Ajuntacuidada i endreçada” també
ment vol contribuir espeés clau per al futur del petit
cíficament a donar visibicomerç. En aquesta línia, a
litat a aquelles botigues
la mateixa roda de premsa
històriques i amb encant
es va anunciar la represa
que “donen un
de la campacolor especial”
nya iniciada
als carrers de
just abans de
la ciutat”, en
la pandèmia
paraules de
amb l’objectiu
la regidora de
de promoComerç, Bet
cionar els
Piella. L’Ajuncomerços més
tament s’ha
sostenibles i
sumat al proque treballen
jecte Ruta dels
per reduir
Emblemàtics,
la generació
una proposta
de residus.
que impulsa el
Rebran el disFons d’Imatges
tintiu “Objecdel Comerç
tiu zero”
de Catalunya
aquells comeri que ja s’ha
ços que no utidesplegat en
litzen bosses
poblacions
de plàstic d’un
Carles Molist i Bet Piella, dimarts durant la presentació de la campa- sol ús, fan
com Barcelona,
nya, davant d’un dels comerços que s’hi han sumat, la farmàcia Genís servir bosses
Mataró, Figueres, Girona i
compostables
Olot. Es tracta d’una guia
apuntava dimarts la regio faciliten la compra de
virtual que recull una
dora. Per complementar la
productes a granel. La camsíntesi de la història i fotoiniciativa, durant els quatre
panya va arrencar el 2019
grafies dels diferents estadissabtes de juny s’han
amb 13 establiments i ara ja
bliments adherits, que han
convocat unes visites guiasón “una trentena”, apuntaestat seleccionats a partir
des gratuïtes, “La ruta dels
va Piella. Per incentivar la
de tres criteris: comerços
emblemàtics”, a càrrec de
compra en aquests comercentenaris amb valor patriVic Informadors Turístics.
ços compromesos amb
monial; negocis centenaris
Sortiran a les 11 del matí
l’objectiu zero, qui hi comque han mantingut la ubides de l’Oficina de Turispri durant el mes de juny
cació tot i perdre la imatge
me, amb reserva prèvia a la
entrarà en el sorteig de cinc
original; i les botigues que,
mateixa oficina.
carrets de la compra.
tot i canviar d’activitat,
“És un gust que l’AjuntaParal·lelament, Piella
han preservat els elements
ment ens tingui en compte
va anunciar que agents de
patrimonials del local. La
i doni suport als comerços
mercats i agents cívics conproposta arrenca amb 13
que intentem conservar el
tinuen visitant i informant
primers comerços: Antiga
valor patrimonial i històric
tots els comerços per posarVilanova, Casablanca 1921,
de Vic”, destacava dimarts
los al dia de la normativa
Casa Patel, Farmàcia Baren representació del sector
vigent. L’any passat es van
nolas, Forn de Sant Miquel,
Carles Molins, propietari
realitzar 247 inspeccions i
Forn l’Espiga d’Or, Joieria
de Casablanca, la botiga de
en la meitat dels casos es va
Can Nogué, Joieria Prat,
moda del carrer Manlleu
convidar a corregir algunes
La Renovació, Llibreria
que l’any passat va comdisfuncions.

ALBERT LLIMÓS

Vic

l’interior de la històrica botiga del carrer Estret

de primera mà l’evolució que
ha fet la moda i la manera
de vestir. “Avui la gent no es
muda tant com abans, però
els homes tenen bon gust
i més criteri propi”, coincideixen. Els últims anys han
hagut de fer front als reptes
que té plantejats el petit
comerç, amb l’amenaça de
la venda en línia o les cadenes del sector. Amb tot, el
principal sotrac, “amb diferència”, ha estat arran de la
pandèmia. “Vam passar un
any i mig molt dolent.” Això
els ha obligat a redimensionar-se –tancant, per exemple,
la botiga del Remei–, “per

tima edició de La Nit Encantada, celebrada el 2017

fer-nos més forts”. El temps
els està donant la raó: “Hem
tornat als nivells prepandèmics.” I ho han fet fidels a
uns valors irrenunciables:
“El tracte i l’assessorament
personalitzats, la solera i els
anys d’experiència.”
Amb 100 anys d’història al
darrere i atrafegats amb el
dia a dia, el futur se’l miren
de reüll. Ara mateix cap dels
quatre fills dels dos germans,
que encara estudien, sembla
encaminat a continuar el
negoci. El que hagi de venir
encara està per escriure, i
mentre no arriba els quedarà
molt estil per vendre.

Anglada, Merceria Pous,
Òptica Comas Ortopèdia i
Xarcuteria Solà. La proposta és oberta a noves incorporacions, que s’han de
tramitar a través del mateix
Ajuntament. “A Vic tenim
comptabilitzats una vintena de comerços centenaris”,

Manlleu recupera la nit del comerç
El ‘shopping night’ de La Nit Encantada es va deixar de fer el 2017
Manlleu

ALBERT LLIMÓS

EL 9 NOU

L’any 2018 s’havia de celebrar la sisena edició de La
Nit Encantada, el particular
shopping night del comerç de
Manlleu, però l’Ajuntament
va decidir no convocar-lo
per entendre que el model
–que Vic també havia deixat
de fer– estava esgotat. La
proposta es va substituir
aquell any per una Festa del

Comerç, que no va tenir continuïtat. Ara, s’ha optat per
repescar la proposta.
Serà aquest dissabte, de les
8 del vespre a les 12 de la nit,
amb una nit que girarà al voltant del comerç i comptarà
també amb activitats lúdiques, gastronòmiques i culturals. Hi prendran part més
de 40 establiments comercials i de restauració que s’ubicaran a la plaça Fra Bernardí,
i als carrers del Pont, Enric

Delaris, Fedanci i Sant Jordi.
El Mercat Municipal també
hi participarà, traslladantse a la plaça i oferint tapes i
degustacions elaborades amb
productes de les seves parades. Complementaran l’oferta gastronòmica el restaurant
Can Rusiñol amb un tast
d’arrossos i fideus i la cervesa artesana de Kom Beer.
Pel que fa a les propostes
artístiques i culturals, l’Escola de Dansa M. Cinta oferirà

una demostració de l’espectacle Una nit d’estiu. Pels
carrers del centre podrem
veure les actuacions del Grup
Combo de l’Escola de Música
de Manlleu, La Musetter
Fest i els espectacles itinerants dels Estruços exploradors i d’Infestum Marching
Band. També hi haurà tallers
familiars i l’espectacle de
dansa Tribal & Flames. La Nit
Encantada està organitzada
per l’OPE Manlleu en col·
laboració amb l’associació
de botiguers MAB Manlleu i
l’Associació de Comerciants
del Mercat Municipal de
Manlleu, l’Escola Municipal
de Música de Manlleu i la
Diputació de Barcelona.
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Dia gran de tradició pagesa

Manel Vigara i Isabel Córdoba es casaran diumenge al monestir de Ripoll durant la
tradicional Festa de la Llana i Casament a Pagès, que torna després de la pandèmia
famílies, i també dos padrins
de renom, com la consellera
Teresa Jordà i el músic Lo
Pau de Ponts.
Encara que la Isabel ja ha
vist el vestit del Manel, ell
no veurà el de la núvia fins
que a les 10 del matí la passi
a buscar al balcó de la casa
pairal de Can Vaquer, que

Ripoll
Jordi Remolins

Diumenge serà un dia gran
per a la Isabel i en Manel, i
també per a la Jana i l’Itziar,
les seves filles de 12 i 9 anys,
respectivament. Des de fa
més de dues dècades que tots
dos estan junts, tot i que serà
ara quan formalitzaran la
seva situació casant-se. I no
serà un casament qualsevol.
Tots dos seran els protagonistes de la cinquanta-cinquena edició de la Festa de la
Llana i el Casament a Pagès
que anualment s’havia celebrat a Ripoll, com a mínim
abans de la pandèmia.
Manel Vigara Ardanaz és
ripollès i ha viscut aquesta
festa tradicional des que en
té consciència. Li agrada “per
tot el que l’envolta i perquè és un dels símbols més
arrelats al municipi”. Per la
seva banda Isabel Córdoba
Rodríguez fa 20 anys que viu
a Ripoll, encara que és de
Roda de Ter, però remarca
que “em va fer molta il·lusió
quan en Manel em va demanar de casar-nos en aquesta
festa”. Ella ha complert els
40 anys i “hi ha gent que
ho celebra llançant-se en
paracaigudes; tant jo com les
nenes preferim fer-ho amb
un casament que recordarem
tota la vida”.
La petició per casar-se a
pagès la van fer el 2019. Hi
havia una parella al davant

Es recupera el
balcó de Can
Vaquer com a
punt de sortida

Manel Vigara i Isabel Córdoba, davant l’església de Sant Cristòfol de Ventolà

i, per tant, s’haurien hagut
de casar l’any passat. Amb
les restriccions tot plegat
s’ha allargat un any més,
encara que si la parella no hi
hagués renunciat, n’haurien
pogut ser un parell. Cap dels
dos ve de tradició familiar
pagesa, però afirmen que els
emociona moltíssim poder
enllaçar el seu compromís en
aquesta festa assenyalada al
calendari ripollès que reviu

un casament del segle XVIII
a la comarca.
A pocs dies per ser-ne protagonistes “no estem gaire
nerviosos, suposo que la
cosa anirà a més quan arribi
el moment”, diu en Manel,
alhora que valora l’acompanyament que els està fent el
Centre d’Iniciatives i Turisme, entitat organitzadora
de la festa. Al seu costat hi
haurà les seves respectives

feia anys que havia deixat de
ser-ne l’escenari, però que
aquest any s’ha recuperat.
El ball dels Tonedors que hi
haurà davant de la casa serà
la prèvia a un recorregut fins
a la plaça de l’Ajuntament.
Els espais públics de Ripoll
reviuran alhora la Festa de
la Llana, amb concurs d’esquilar ovelles, mostra del
contrapàs de Ripoll i el convit dels nuvis. Completant
una festa que s’iniciarà a les
8 del matí amb l’esmorzar
de pastor, hi haurà també
l’exposició del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll
a la Sala Abat Senjust, les
parades de productes alimentaris a la plaça Abat Oliba, la
mostra d’oficis artesans de la
plaça Sant Eudald i un taller
infantil d’elaborar mató.

Dos caps de
setmana de festa
al carrer de la
Riera de Vic
Vic
EL 9 NOU

Una cercavila amb els
gegants del barri i el pregó, que pronunciarà Laura Andreu, grallera de la
mateixa colla, obriran aquest
divendres al vespre el programa de les festes del carrer
de la Riera i adjacents, que
durant dos caps de setmana
desplegaran una vintena de
propostes pensades per animar a participar-hi tots els
veïns del barri.
Aquesta primera jornada es
completarà amb una explicada de contes amb Lídia Clua
i un pica-pica de germanor.
L’endemà dissabte hi haurà,
durant tot el matí, diferents
activitats infantils organitzades pel Casal Claret, que a
la tarda obrirà una taula de
presentació de diferents iniciatives transformadores. La
vetllada acabarà, a les 7, amb
una actuació dels Tam Tam
Gospel. Diumenge arrencarà
amb una xocolatada popular
i, com a gran novetat, la pintada d’un mural participatiu
i en directe a la plaça Gaudí,
de la mà de la galeria fotogràfica Tre-e-u.
Les festes continuaran el
següent cap de setmana amb
propostes com la tradicional
trobada gegantera, una vetllada de música jamaicana,
una arrossada popular o una
sorprenent cursa de cambrers.

Més d’un centenar de forjadors
se citen a Alpens el cap de setmana
Alpens
Anna Gorchs

S’ha fet esperar, però finalment Alpens celebrarà la XV
Trobada Internacional de
Forjadors. Un esdeveniment
que s’iniciarà aquest divendres i que aplegarà un centenar de forjadors vinguts
d’arreu amb una clara missió:
confeccionar una peça
conjunta, que es col·locarà al
seu emplaçament diumenge
després de tres dies de feina.
“Ja en tenim ganes”,
assegura Montse Barniol,
alcaldessa del municipi, que
recorda que la trobada estava
prevista per al 2020 però que
ni aleshores ni el 2021 es va
poder celebrar a causa de la

pandèmia de la covid i que,
per tant, l’última edició és la
del 2018. Segons comenta,
la trobada torna enguany
amb el format habitual i amb
els treballs dels forjadors
com a principal atractiu. En
concret, se n’han inscrit un
total de 105, procedents de
diferents punts de la geografia catalana, de l’Estat
espanyol i també de França,
Àustria i Rússia. Barniol
lamenta que, a causa de la
situació que està vivint el
país, enguany no hi podrà ser
present el grup de forjadors
ucraïnesos que en altres edicions havia participat en la
trobada.
Aquest divendres començaran a arribar els parti-

cipants i s’iniciaran ja els
treballs a l’esplanada de
davant la Fàbrica Vella, la
plaça dels Forjadors Miquel
Xirau, que durant tres dies
es convertirà en un taller
de forja multitudinari. La
peça conjunta que s’hi elaborarà serà una de les eines
de treball dels forjadors. En
concret, es confeccionarà el
símbol d’una enclusa catalana de grans dimensions, que
és la marca que identifica la
forja d’Alpens, acompanyada
d’una barana amb les eines
pròpies de l’ofici. Un cop acabada, diumenge al migdia,
s’instal·larà a l’entrada del
poble, al capdamunt d’una
estructura circular que farà
funcions de banc i que per-

LURDES LÓPEZ

Després de quatre anys, torna la XV Trobada Internacional de Forjadors

Participants a l’última edició de la trobada, que va tenir lloc l’any 2018

metrà tenir una visió de 360
graus del paisatge alpensí.
Durant el cap de setmana
hi ha programades diverses
activitats, com demostracions a càrrec de mestres
forjadors, la ruta guiada de la
“Forja al carrer”, un especta-

cle de dansa contemporània,
el lliurament del VII Premi
Joan Prat de Forja Artístic
i el Premi Honorífic 2022,
esmorzar de fira i concert
de bandes musicals de les
escoles Heurom, La Forja i
EMAL.
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Torelló recupera aquest dissabte el seu festival de cervesa artesana, que va viure
l’última edició el 2018, ara amb noves dates i nova ubicació, els jardins Vicenç Pujol
Torelló

Després d’un parèntesi de
tres anys, els dos últims pel
context de pandèmia, Torelló
es retroba aquest dissabte
amb el Pescabirres, el festival de la cervesa artesana
que, per aquesta sisena edició, estrena dates i ubicació.
“Volem tornar a projectar
aquesta fira per consolidarla”, anunciava dilluns l’alcalde, Marçal Ortuño, durant la
presentació al mateix escenari on es reubica: els jardins
de Can Parrella.
Un total de 10 petites cerveseres artesanes d’arreu
del país –entre les quals la
santjoanina Cervesa Minera–, que tiraran més de 50
birres diferents, seran les
protagonistes del certamen,
que arrencarà a les 11 del
matí i s’allargarà fins a mitjanit. Per als tastaolletes, es
posarà a la venda un tiquet
de tast que, per 14 euros,

				

ALBERT LLIMÓS

M.E.

La regidora Mercè Faja; l’alcalde, Marçal Ortuño, i Josep Maria Molina i Mònica Pérez, de l’associació Gàrgola, dilluns

permetrà fer un recorregut
per cada una de les parades,
amb el petit got de vidre
commemoratiu d’enguany.
“Pensem que és una bona
manera de descobrir la

PUBLICITAT Activitats

diversitat d’estils i, alhora,
de fomentar un consum responsable”, apuntava Josep
Maria Molina, de Cervesa
Gàrgola, de Vila-seca, que
juntament amb Gatgraz i el

mateix Ajuntament participen en l’organització. La fira
va viure la seva última edició
el juliol de 2018 –inicialment
se celebrava pel març–. Una
edició condicionada per la
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pluja, que va obligar a traslladar-la de la plaça Vella a
la carpa municipal. El mal
regust, sumat al fet que tant
GatGraz com Gárgola van
deixar llavors de fer cervesa –tot i que han continuat
com a entitats–, van portar a
suspendre l’edició del 2019.
La intenció era reprendrela l’any següent –i de fet
ja tenien el programa tancat–, però la pandèmia ho va
impedir. Molina reconeixia
dilluns que aquests últims
anys hi ha hagut moviment
al sector de la cervesa artesana. “D’ençà de l’última edició
alguns ja han tancat.” Com
la mateixa cervesa Gárgola.
“El sector s’ha regularitzat
ell mateix; potser no hi havia
mercat per a tothom després
del boom que es va viure uns
anys abans”, reflexionava
Molina, convençut que han
quedat “els que realment han
fet una aposta ferma per la
cervesa artesana”. Com ja era
habitual, la fira s’amenitzarà
amb actuacions musicals
tot el dia –amb grups com
Grisc, Bleu Lemon o Greska i
diversos DJ– i l’oferta gastronòmica de quatre o cinc food
trucks. “Sembla que el bon
temps ens acompanyarà”,
pronosticava Ortuño. És el
que busca el canvi de dates.
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TRIESCAPE A OSONA
SANT BARTOMEU DEL GRAU

VILADRAU

RODA DE TER

ESPINELVES

MANLLEU

El noble Bernat Codina fa temps
que intimida i amenaça els veïns
i veïnes de la població, especialment la Beatriu, la noia de
qui està enamorat. Finalment,
s’inicia un procés judicial contra
ell, ‘Els Avalots’. Aconseguiran
detenir-lo i expulsar-lo del poble? Corre a descobrir l’element
clau del judici!

En només un parell d’anys 14
dones del municipi són acusades de bruixeria. Els seus crims:
estudiar i conèixer la natura i
els seus recursos, preparar beuratges i fer rituals. El poble les
acusa per penjar-les. Innocents
o culpables? Tu pots decantar la
balança i canviar la història.

El poeta Miquel Martí i Pol neix i
viu tota la seva vida en aquesta
localitat. Treballa durant 29 anys
a les oficines d’una fàbrica tèxtil
i publica més de 30 llibres, la majoria de poesia. És una persona
molt implicada amb la cultura, la
llengua catalana i la lluita obrera
però les autoritats de l’època
sovint li fan la vida molt difícil!
Pot comptar amb tu per seguir
sent la veu d’un poble amb la
seva poesia?

Aquesta localitat, coneguda pels
avets, té la singularitat de
l’Arborètum: un espai amb 58
espècies diferents de coníferes, i exemplars de més de 40
metres d’alçada. Són els arbres
gegants. Tenir un arbre com
l’Abies masjoanis, que només
es troba a Espinelves, és una
responsabilitat en majúscules!
Amb qui t’hauràs d’enfrontar per
assegurar-li llarga vida?

La filatura de cotó Can
Sanglas, instal·lada
a la vora del Ter per
aprofitar l’energia
hidràulica, està en
ple funcionament
i expansió. Però
la desaparició
d’un element vital
pot fer que el futur de la vila
canviï completament. Per bé
o per mal? Només ho podrem
saber amb la teva ajuda!

 Gimcana: 30 minuts de
durada i circuit de 500
metres. Descobreix
alguns dels indrets
emblemàtics
del municipi
mitjançant una
proposta dinàmica i interactiva.
Esbrinaràs quin
objecte s’amaga a
Sant Bartomeu del Grau?
El punt de sortida és l’edifici del
casal.
 Geocaching: 30 minuts de durada i circuit d’1,8 quilòmetres.
Recorre l’entorn natural de Sant
Bartomeu del Grau, deixant
enrere masos i passant per les
ruïnes de l’església. Descobriràs
on és el tresor amagat? El punt
de sortida és el pla de l’oratori.
 Escape room: 1 hora de
durada a l’interior de l’edifici
del Casal d’Avis. Les pistes per
resoldre el joc estan amagades
entre els objectes d’una taverna
del segle XVII. Tens menys d’una
hora per poder recopilar totes
les dades necessàries que et
guiaran a resoldre qui va amagar
l’objecte d’aquesta història i per
què.

 Gimcana: 30 minuts de
durada i circuit d’1,2 quilòmetres. Juga, supera proves i
descobreix l’encant de
Viladrau passant per
diferents punts d’interès. Aconseguiràs
saber quin objecte
s’amaga en aquest
municipi? El punt de
partida és el centre de
visitants Espai Montseny.
 Geocaching: 30 minuts de durada i circuit d’1,3 quilòmetres.
Des de l’ermita de la Pietat,
com a punt de sortida, caldrà
anar amb els ulls ben oberts i la
ment desperta per descobrir on
s’amaga el tresor. Som-hi?
 Escape room: 1 hora de durada a l’interior de l’Espai
Montseny. T’atreveixes
a posar els peus en
una casa de bruixes?
Tens fins a set proves que t’acostaran
a resoldre l’enigma
final. Actua amb
intuïció i rapidesa per saber
qui va amagar
l’objecte de
Viladrau i per
què.

 Gimcana: 30 minuts de durada
i circuit d’1,3 quilòmetres. Una
activitat per descobrir la vila
natal del poeta mentre passes
una sèrie de proves d’enginy. El
premi final? Descobrir quin és
l’objecte que s’amaga en aquesta població! El punt de partida
és la mateixa Fundació Miquel
Martí i Pol.
 Geocaching: 30 minuts de
durada i circuit d’1,4 quilòmetres. Amb la gimcana ja has
descobert quin és el tresor,
et proposem trobar-lo a partir
d’unes pistes de geocaching
mentre coneixes l’entorn natural
i industrial de Roda de Ter. T’hi
veus amb cor? Dirigeix-te al
cementiri i comença el
joc!
 Escape room: 45 minuts
de durada a l’interior de les
Cases de La Blava. Tant si ets
un habitual dels escape rooms
com si mai n’has fet cap, supera
el repte amb valentia! Tens dos
espais i vuit proves per investigar qui va amagar l’objecte clau
d’aquesta història.

 Gimcana: 30 minuts de durada
i circuit de 100 metres. Treballa
en equip i resol els reptes de
la gimcana. Passa per alguns
dels indrets més emblemàtics
del municipi mentre estudies
quin objecte s’amaga a Roda de
Ter. El punt de partida és la sala
annexa al Jovent Club.
 Geocaching: 30 minuts de
durada i circuit de 2 quilòmetres.
Descobreix l’entorn natural
d’Espinelves, passant per l’Arborètum, on es troben els arbres
que protagonitzen la temàtica de
la història. Surt de la sala annexa al Jovent Club i aconsegueix
fer-te teu l’objecte de la història.
Sembla fàcil, oi?
 Escape room: 1 hora de durada a l’interior d’un edifici històric
just al centre d’Espinelves. Què
pots descobrir dins la casa
d’un botànic? Quines pistes
pots trobar entre els quaderns
i llibres d’un apassionat dels
arbres? Tens menys d’una hora
per esbrinar què et vol dir cada
pista i resoldre qui va amagar
l’objecte d’aquesta història i quin
era el seu motiu.

 Gimcana: 30 minuts de durada
i circuit d’1,2 quilòmetres. Amb
el Museu del Ter com a punt de
sortida, visita alguns dels punts
amb més encant de la vila on
trobaràs respostes i descobriràs
quin objecte s’amaga al municipi
si resols tres proves. Victòria o
derrota final?
 Geocaching: 30 minuts de durada i circuit d’1,4 quilòmetres.
Els participants descobreixen el
tram que voreja el riu Ter al municipi de Manlleu a través d’una
cerca del tresor que surt del Museu del Ter. Si amb la gimcana
has descobert quin és l’objecte,
esbrina on està amagat seguint
les coordenades del joc!
 Escape room: 1 hora de
durada a l’interior del Museu
del Ter en format escape box. A
l’interior d’una capsa tindràs tots
els elements per submergir-te
en la història del Manlleu més
industrial de finals del segle XIX.
Observa amb atenció, lliga les
idees de tots els membres de
l’equip i resol el misteri que et
portarà a finalitzar el joc.

El Triescape, en marxa
Els veïns dels cinc municipis d’Osona implicats, els primers que estrenaran aquesta proposta de turisme singular
Manlleu
M.E.

Cinc municipis d’Osona
(Espinelves, Manlleu, Roda
de Ter, Sant Bartomeu del
Grau i Viladrau) acaben de
posar en marxa el seu particular Triescape, una inèdita
proposta lúdica que impulsa
el Consell Comarcal i Osona
Turisme. Consisteix a aplegar tres activitats de turisme
actiu: la gimcana, la geocerca
i l’escape room. Naturalesa,
patrimoni i cultura, al servei
d’una nova manera de conèixer i recórrer la comarca.
La multiexperiència està
pensada per a grups de sis
persones i s’adreça a tots
els públics, amb una durada màxima de dues hores.
Cada un dels cinc municipis
ha escollit un fil conductor
propi, que ha de servir per
aprofundir en el coneixe-

ment del nucli urbà (a través
de la gimcana), l’entorn
natural (amb el geocaching)
o la microhistòria del poble
(amb l’scape room). L’objec-

tiu general del projecte és el
de contribuir a diversificar
el turisme de la comarca
–sovint focalitzat en entorns
molt concrets– i, alhora,

“potenciar l’economia local
dels municipis participants”,
expliquen des de l’empresa
manlleuenca Lavola, que són
els que s’han encarregat de

Miradors i art urbà, pendents
Vic
M.E.

El Triescape s’emmarca
dins el projecte “Osona:
paisatge, tradició i cultura”,
cofinançat pels fons Feder
i el Pla de Foment Territorial de Turisme d’Osona.
Una segona pota és la dels
Miradors d’Osona. En breu
s’iniciaran les obres del de
Perafita, mentre que els de
Sant Pere, Sant Bartomeu
i Sant Quirze s’està prepa-

rant un negociat, en quedar
deserta la licitació (vegeu
EL 9 NOU del passat 2 de
maig). Quedaran pendents
els de l’Esquirol i Sant Agusí, on també s’està preparant la licitació.
Pel que fa al projecte
d’Art Urbà d’Osona, ja es
va adjudicar a l’empresa
Trànsit Projectes, SL, que
ha mantingut una primera
reunió amb els ajuntaments
participants (Sant Julià,
Prats, Sant Bartomeu,

Manlleu i Alpens) de cara a
definir les actuacions a fer
a cada municipi i els artistes participants. L’objectiu
es desplegar-ho de cara a la
tardor.
Quant als dos centres
d’interpretació, l’ampliació
del Camp de les Lloses ja
està finalitzada, i la creació
del Centre d’Interpretació
de les Caramelles de Sant
Julià de Vilatorta està en
període d’exposició pública
del projecte executiu.

materialitzar la proposta.
Des d’aquest dilluns i
fins al proper diumenge
29 de maig, el joc s’ofereix
gratuïtament als habitants
dels municipis adherits
–les reserves es vehiculen a
través dels mateixos ajuntaments–. Els dos primers
caps de setmana de juny,
aquesta campanya de difusió
gratuïta s’estendrà als turistes allotjats en establiments
d’Osona, prèvia inscripció.
Finalment, a partir del 12 de
juny el Triescape s’obrirà a
tothom qui en vulgui gaudir.
A partir d’aquell, moment les
reserves es duran a terme a
través dels equipaments que
hagi fixat el mateix municipi (Ajuntament de Sant
Bartomeu, Espai Montseny
de Viladrau, Fundació
Miquel Martí i Pol de Roda,
Ajuntament d’Espinelves i
Museu del Ter de Manlleu).
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TERRA DE MASIES (14)

L’Hostalot és una petita masia situada en direcció a Falgars, a Pruit, que
durant uns anys havia funcionat com
a hostal per als viatgers de l’antic

camí ral de Vic a Olot. A principis dels
anys 60 perd l’activitat ramadera i cau
en l’abandonament. Uns anys després
es transforma en habitatge. Recent-

ment l’han adquirit uns nous propietaris que s’han conjurat a retornar-li
part de l’essència que havien perdut
les estances. L’entorn paga la pena.

Hostes del segle XXI
L’Hostalot de Pruit, que havia fet funcions d’hostal al segle XVIII, es reformarà per acollir una segona residència

A l’esquerra, una imatge frontal de la casa; a la dreta, a dalt, vista des d’una de les finestres originals i a baix, l’aspecte de la casa des de darrere, on hi ha un cobert i l’espai de l’antiga carbonera
Rupit i Pruit
Miquel Erra (text i fotos)

Buscaven un lloc tranquil en
un entorn natural per plantar
la segona residència. Només
s’havien marcat un anhel,
que fos una casa al costat
d’un rierol. I va ser arribar
i enamorar-se’n. Ho havien
clavat. La família Aute-Conca, de la Palma de Cervelló
(el Baix Llobregat), va adquirir a finals de l’any passat la
històrica masia de l’Hostalot,
a Pruit, que s’havia posat a la
venda després de la mort, fa
un parell d’anys, de l’anterior
propietària, l’entranyable
Terry Parris.
L’Hostalot és un habitatge
del segle XVIII –tot i que no
es descarta que tingui arrels
anteriors– que durant uns
anys va servir com a allotjament auxiliar de l’Hostal
del Grau, quan aquest estava
ple; d’aquí el nom. Hi feien
estada els viatgers que travessaven el Collsacabra per
l’històric camí ral de Vic a
Olot. Pel seu emplaçament,
l’Hostalot també va ser testimoni d’alguns dels principals

fets d’armes que ha viscut
el país. Des de la Guerra de
Successió o la invasió de les
tropes napoleòniques fins a
la Guerra Civil espanyola, a
les acaballes de la qual s’hi
haurien aturat desplaçats del
bàndol republicà, en plena
retirada cap a França.
A principis dels anys 60
en van marxar els últims

masovers i la casa va entrar
en davallada. Aquest aspecte
ruïnós és el que es va trobar
l’empresari Josep Pons, de
Manlleu, quan la va comprar per transformar-la en
un habitatge convencional.
Va ser aquí on van plantar
les arrels, a partir dels anys
70, Leslie i Terry Parris,
un matrimoni cosmopolita

d’origen britànic. Ella, mestra
i escriptora, també hi havia
habilitat una aula per impartir-hi classes d’anglès. En
morir la Terry, el 2020, la casa
queda deshabitada.
L’Hostalot és una masia de
petites dimensions. De planta
baixa i primer pis, està construïda amb pedra sense polir,
fet que li confegeix caràcter

@visites .vic
Per Xavier Cervera
El pont de l’Hostalot
En aquesta ocasió, Xavier Cervera no para
esment en un racó de dins de la casa sinó
en un indret exterior que hi ha just a tocar.
Es tracta del pont vell de l’Hostalot, que
creua el torrent o riera del Grau, als límits
de la mateixa finca. La construcció d’aquest
pont s’emmarca en el projecte d’empedrat
d’aquest tram del camí de Vic a Olot que
va impulsar l’aleshores corregidor José de
Avilés, entre 1729 i 1731. L’objectiu, facilitar la mobilitat de l’exèrcit per aquest vial.

Avui el pont i el seu entorn conformen una
estampa de postal, en un tram freqüentat
sovint pels excursionistes.

i autenticitat. La façana, amb
el portal rectangular, preserva la porta de fusta original i
una llinda de 1831. Per dins,
en canvi, la reforma dels
anys 70 en va esborrar tota la
petja original –amb l’excepció
puntual de l’antiga obertura
del forn de pa–. La majoria
de finestres van ser modificades i part de les bigues de
fusta es van reutilitzar per
aixecar un cos annex, habilitat els últims anys com a
quadra per als cavalls.
Els nous propietaris,
conscients de la història
que transpira la finca, han
començat a dissenyar una
acurada reforma de tot l’interior –l’exterior el tocaren
ben poc– per recuperar
part del caràcter perdut.
Aficionat a l’ornitologia,
Xavier Aute també té previst
d’instal·lar al jardí caixes niu,
en especial per a algunes aus
rapinyaires. Ho explica mentre descriu, tot passejant per
la finca, el cant de cargolets,
pinsans, merles o verdums,
que semblen entestats a
posar música al paisatge. Un
entorn per deixar-se anar.
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EDUARD PUJOL

GES BISAURA

Foto de família dels participants al dinar del 75è aniversari dels escoltes de Torelló, diumenge al migdia a la zona esportiva

75 anys d’escoltisme a Torelló
L’Agrupament Escolta i Guia Comte Jofre i Verge de Rocaprevera de Torelló és el més antic de la demarcació
Torelló

“Sempre he estat enamorat
de l’escoltisme, quan en parlo encara m’emociono”, deia
Xavier Colomer. Era el 1947
quan el mossèn de la Farga
de Bebié, Josep Rovira Tenas,
va anar a la botiga de la mare
de Colomer: “Va demanar si
em deixaria venir d’excursió,
i la mare, com que portava
sotana, li va dir que sí.” I
ell, que tenia 11 anys, s’incorporava al primer grup de
joves del llavors anomenat
Agrupament Escolta Verge
de Rocaprevera. La llavor de
l’escoltisme a Torelló es va
plantar ja fa 75 anys i Colomer ho recordava aquest diumenge al migdia en un dinar
popular que culminava un
cap de setmana de celebració
que ha reunit desenes de
persones de diferents generacions que han passat per
l’agrupament torellonenc, el
més antic d’Osona i de tot el
territori del bisbat de Vic.
Durant aquest temps l’en-

EDUARD PUJOL

Guillem Rico

Un cap de setmana de celebració intergeneracional
Desenes de persones van participar durant el cap
de setmana passat als actes de celebració dels 75 anys de
l’Agrupament Escolta i Guia Comte Jofre i Verge de Rocaprevera de Torelló. Tot plegat va començar dissabte al matí
amb una caminada popular i un vermut musical als jardins
Vicenç Pujol, on es va mantenir l’activitat fins al vespre amb
Torelló

titat ha tingut alts i baixos.
Colomer explicava que van
traslladar el mossèn fundador i que van passar un
període en què “vam quedar
10 o 12 i vam anar fent la
viu-viu, excursions pel nostre compte” fins que s’hi va

incorporar Eduard Ferrer, de
Borgonyà. Havia passat algun
any i Ferrer es va encarregar
de les excursions i Colomer
va fer de cap d’agrupament,
una feina més de gestió perquè llavors ja treballava a la
botiga i li era difícil fer sorti-

www.bardoletebenistes.com
www.moblesbardolet.com
C. Bisbe Morgades, 14 · Tel. 93 380 36 24 · Vic
Carrer Nou, 44 · Tel. 93 859 06 20 · Torelló

concurs d’escuts i diversos tallers. A la nit es va fer un joc per
les places del centre amb proves com posar el màxim nombre
de gent dins d’un cotxe o trobar un escuradents en un paller.
El cap de setmana va comptar amb acampada i foc de camp a
la zona esportiva i va culminar amb una plantada simbòlica
d’arbres emulant la llavor que es va plantar fa 75 anys de
l’entitat, un taller de danses i un dinar popular.

des. Va ser en aquesta època
en què van decidir canviar el
nom per dir-se Comte Jofre
i també canviar el color del
fulard: primer era blau amb
una ratlla blanca i adoptaven
el que ha perdurat fins ara,
negre amb la vora groga.

Fins al 1958, només els
nois tenien l’oportunitat de
formar part de l’escoltisme.
Va ser llavors quan Marta
Mercader va crear un grup de
guies que adoptaven el nom
de Verge de Rocaprevera i
el fulard blau amb la vora
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dinar popular amb unes 230
persones, amb pastís inclòs.
Les espelmes les van bufar
els representants de la primera època i els nens i nenes
més petits de l’agrupament.
Dues generacions a les quals
els separen 75 anys però que
tenen una cosa en comú,

ARXIU AEIG CJVR

“Quan en parlo
m’emociono. Un
veritable escolta
ho és per tota la
vida”

Els primers nois escoltes, a inicis dels 50, i les primeres noies, a la dècada dels 60 del segle XX

clara. Carme Arumí explicava aquest diumenge que
va ser de les primeres. “Vam
estar un temps formant-nos
i quan vaig fer la promesa
vaig passar a l’equip de nois,
perquè les noies portàvem els
llobatons”, els més petits. Al
seu costat Imma Prims explicava que s’hi va afegir cap a

“En ple
franquisme
l’escoltisme ens
va introduir en la
cultura catalana”
l’any 1963, i que després de
la promesa va passar a fer
de cap, llavors anomenades
“majorales”, a l’agrupament
de noies. D’aquella primera
època les dues dones recordaven la compra de la casa
de Llombregueres, a la Vola,
per 30.000 pessetes. “Vam
fer una reunió de pares per
comprar-ho perquè pogués
quedar de l’agrupament”
i cada família hi va posar
500 pessetes i “hi entrava la
casa, un camp i la font” que
van arreglar i que s’ha anant
mantenint fins a dia d’avui.

La llavor dels dos agrupaments, que van néixer en
plena dictadura franquista,
va anar creixent en paral·lel
i nois i noies es trobaven en
algunes activitats conjuntes
com una sortida a les Gambires a final de curs. Sempre
separats fins a finals de la dictadura, quan es van fusionar i
van sumar els dos noms.
La manera de fer també ha
canviat i ha evolucionat. Arumí i Prims explicaven algunes excursions, sempre “a
prop d’alguna casa de pagès
perquè no teníem ni mòbils
ni res, només un intendent
amb cotxe que anava a comprar”. Una tecnologia que
com recordaven generacions
posteriors tampoc feien servir. Per exemple, Bet Font,
Gerard Ballana i Toni Cubí
explicaven com pel cinquantenari, als 90, van gestionar
l’anomenat projecte F, un
intercanvi amb dos agrupaments austríacs a través de
cartes. Una manera de fer
que queda lluny de les generacions actuals, que aquest
dissabte gestionaven un joc
de nit pels carrers i places del
centre de Torelló a través de
les noves tecnologies.
Anècdotes, vivències i
emocions que van recordar

al llarg del cap de setmana
les desenes de persones que
van passar per les diferents
activitats que van culminar
diumenge al migdia amb un

l’escoltisme que ha marcat
la vida a uns i que probablement marcarà la dels altres.
Per Arumí, “en aquella
època l’escoltisme ens ho va
donar tot, no hi havia res més,
“ens van donar valors, una
manera de sortir, d’aprendre
a espavilar-te sol”. Prims afegia que “ens va ajudar a promocionar-nos com a persones,

ULLERES DE SOL
MONOFOCALS
des de




a fer-ho tot sempre tant com
puc com havíem dit amb la
promesa” seguint el lema
de Robert Baden-Powell, el
fundador de l’escoltisme –un
moviment de caire mundial
que va néixer el 1907–. En
plena dictadura “l’escoltisme
ens va introduir molt en la
cultura catalana, ens va obrir
les portes en aquest món de
cantants, de música, de llibertats”, afegien.
Colomer deia que parlar
del que ell va veure néixer
ara fa 75 anys l’emocionava.
Els seus fills i nets, alguns
dels quals també hi eren
diumenge, també van beure
de l’escoltisme. Amb els anys
ha vist com tot plegat evolucionava, “també ens hem
hagut d’adaptar”, apuntava,
però en ressaltava “la formació que et dona de servei
als altres” per treballar per
fer un món millor, com deia
Baden-Powell. I emocionat,
afirmava que “un veritable
escolta ho és per tota la vida”,
i ell mateix n’és la prova.

ULLERES DE SOL
PROGRESSIVES
des de




PREGUNTA PER LES NOSTRES LENTS POLARITZADES
MÉS COMODITAT. MÉS SEGURETAT. MÉS BENESTAR
CREACIÓ I RETOLACIÓ PUBLICITÀRIA
DISSENY I EDICIONS PER A XARXES SOCIALS

-

* Ulleres de sol de les marques Lois, Lodi, Roberto Torretta, Scalpers, Coronel Tapiocca o Lester amb lents solars graduades orgàniques 1.5. Esf. +4 Cil. +2.
Consulteu muntures de sol graduables. Promoció vàlida fins el 31 de juliol del 2022. No acumulable a altres ofertes.

Pont, 30 · Torelló · Tel. 938 59 19 37
www.federopticsfrancoli.net
segueix-nos a

Molt a prop teu!
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La Penya Barcelonista de la Vall del Bisaura compleix enguany el 35è aniversari
Sant Quirze de Besora

La Penya Barcelonista de la
Vall del Bisaura fa 35 anys que
reivindica els valors del barcelonisme. Es va fundar el 1985,
tot i que l’any anterior ja van
començar a fer carnets d’aficionats per mirar si la gent s’animava a participar-hi. Qui va
gestionar la paperassa amb el
Futbol Club Barcelona (FCB)
i Governació Civil va ser Jordi
Serradell, l’actual president de
la penya. Ell i el seu equip hi
són des del 2015 i ara, gairebé
set anys després, els toca viure
una fita històrica: celebrar
els 35 anys de la penya. L’acte
previ es va fer el dissabte 7 de
maig amb un quadrangular
amb l’equip Agrupació Barça
Jugadors al camp de futbol
municipal. La festa continuarà
el 27, 28 i 29 de maig amb la
trobada de penyes barcelonistes d’Osona i el Ripollès, que
tindrà lloc a Sant Quirze.
El FCB compta amb més
de 1.200 penyes arreu del
món, que congreguen més
de 170.000 penyistes. La del
Bisaura la conformen unes

ALBERT LLIMÓS

Pol Baraza

Fotografia de l’actual junta de la Penya Barcelonista del Bisaura

155 persones, de les quals
una desena són socis del
club. Per Serradell, el boom
de les penyes es va produir
amb la junta de Josep Lluís
Núñez i Nicolau Casaus, i
“des d’aleshores el nombre
va anar augmentant”. L’organització té cinc carnets en

propietat, que se sortegen a
cada partit. Tot i això, arran
de la pandèmia i dels mals
resultats “a la gent li fa més
mandra anar a veure els partits”, diu Serradell. Amb el
mateix problema es troben al
bar on tenen la seu, al Cafè
La Plaça, a la plaça Major de

Sant Quirze. Anys enrere,
el local s’omplia de gom a
gom i fins i tot hi van haver
d’instal·lar una pantalla amb
un projector perquè no s’hi
cabia. ”Més d’un es quedava
a fora”, recorda Serradell.
Sembla que l’horari no acompanya i fa mandra anar al

bar. “I ja no parlem d’anar
a Barcelona. No juguen bé i
no tenim jugadors que cridin l’atenció”, explica Àngel
Ayats, vocal de la penya.
L’afluència de gent es podia
mesurar amb la quantitat
d’ampolles de cava que es buidaven per celebrar els resultats. “Abans, amb les victòries
amb el Madrid ens en fotíem
set. L’últim dia no arribàvem
a les tres ampolles”, diu Serradell. A tot plegat se li afegeix
la manca d’un públic juvenil.
És un tema que els inquieta,
però “estic segur que si diem
que volem plegar, sortirà
algú”, considera Ayats. L’equip
reivindica que sempre ha
rebut suport de l’Ajuntament,
però que “no hi ha espais
suficients per a les entitats”.
També fan valer la feina de
la Confederació Mundial de
Penyes, la institució que aglutina el moviment penyista, tot
i que la relació amb el Barça
està trencada i això en dificulta l’activitat. Ara mateix, la
principal preocupació de les
penyes són els nous estatus.
De moment, no estan aprovats,
però afirmen que les condicions fan que les penyes siguin
inviables i que moltes desapareguin. Amb l’esperit que
aquest escenari no arribi, una
cosa la tenen clara: la trobada
de penyes unirà els aficionats.
“I si el Madrid perd, ajudarà
en la festa”, conclouen.

Rècord de participació
a la Caminada del Vidranès
Un total de 810 persones van participar diumenge a la 12a Caminada del
Vidranès, que comptava amb dos recorreguts, un de 18 quilòmetres i un de 13. Un
75% dels inscrits van fer la llarga, detallava Pep Planas, membre de l’organització.
El poble, de poc més de 150 habitants,
es va omplir de gent durant tot el cap de
setmana i es van haver d’habilitar aparcaments per encabir tots els visitants. Planas
assegurava que estava “content i alhora
sorprès” després de dos anys d’aturada
per la pandèmia, ja que es va fer rècord de
participació, superant els 631 inscrits de
l’edició del 2019.

rostidoria
menjar per endur

25 anys
al vostre servei!
C. Núria, 103
(al costat del centre cívic)
Tel. 93 850 51 11 - Torelló

JORDI COSTA

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

informació: 93 889 46 59

Descarregueu-vos la targeta

supermercat-online
bonpreuesclat.com
Consulteu el codi del mes de maig
entrant a: el9club

5

2X1

E
de
descompte
en compres
online

En l’Entrada
al musEu

bassElla

regala un cabàs
amb productes
30% dtE. prEsEntant El CarnEt

2X1

dte. de

En l’Entrada
al musEu

30 E

per viatge.

guanyador: Àngel Espunya,
de taradell

guanyador: Josep dot,
de torelló

guanyadors del sorteig del mes d’abril

Vic

barcEloNa

sortEig dE CistElls amb produCtEs Caprabo
Ens plau convidar-lo/la a la gala de lliurament del premi
Osonenc de l’Any 2021, que organitza el periòdic EL 9 NOU.
L’acte se celebrarà el dia 26 de maig de 2022, a les 8 del
vespre, a la Sala Joaquim Maideu del Teatre L’Atlàntida de
Vic (c. Francesc Masferrer, 4).
Se servirà una copa de cava.

ENTRADA GRATUÏTA
Els sortejos sempre es faran a les 10 del matí del dia del sorteig. les seves dades personals seran tractades per premsa d’osona, sa i catVl 97, slu (conjuntament i en endavant, El 9 Nou) amb la finalitat
de fer-lo participar en els sorteigs. les dades personals, així com imatges i veu, poden ser utilitzades mitjançant els canals audiovisuals del Grup (premsa, ràdio, televisió, internet…) utilitzant els formats i mitjans
previstos en cada cas amb finalitats periodístiques. pot consultar informació addicional sobre els seus drets de protecció de dades a www.el9nou.cat.
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Alpens. XV Trobada
Internacional de Forjadors.
10.00, plaça dels Forjadors
Miquel Xirau, recepció dels
ferrers i inici dels treballs a
les fornals. Durant el cap de
setmana, demostració dels
mestres forjadors. 17.00,
Fàbrica Vella, obertura de
l’exposició d’obres de forja i
exposició itinerant Pyrfer.
Calldetenes. Teatre
Instruccions per enterrar
un pare. Amb l’Espardenya
Teatre. Auditori-Teatre
Calldetenes. 20.00.
Centelles. Mobile Week
Catalunya 2022. 10.0011.30, Casal Francesc Macià,
xerrada “Dones STEM,
unes fora de sèrie”, amb
inscripció. 17.45-19.45, Store
Centelles (plaça Major),
taller “STEM. Un món
connectat”.
Acte Institucional de Rebuig
a la Guerra. Escoltarem
El cant dels ocells, de Pau
Casals, en memòria de tots
els morts d’aquesta guerra;
després algú llegirà una
reflexió per la no-violència.
Davant de l’ajuntament.
20.00.
Folgueroles. Festa
Verdaguer 2022. Acte de
donació del Fons Amils a
la Casa Museu Verdaguer
i conferència “Joan Amils i
el bitllet de 500 pessetes”,
amb Agustí Dalmau, Joan
Vilamala i Florenci Crivillé.
Casa Museu Verdaguer.
19.00.
Olost. Sortida al bosc. Amb
el Grup d’Estudi de Plantes
de l’Entorn. Biblioteca. 18.00.
Ripoll. 16a Trobada de
Música Tradicional del
Ripollès. A càrrec dels
alumnes de 5è de Primària
de les escoles del Ripollès
i dels Randellaires. Teatre
Comtal. 17.00-18.30.
Setmana de l’Entorn Ripoll
2022. Xerrada “Residu on
vas?”, a càrrec de l’Àrea de
Medi Ambient del Consell
Comarcal del Ripollès.
Amb inscripció. Biblioteca
Lambert Mata. 18.30.
Jo trio!. Tast de xocolates
amb els cinc sentits. La QP.
18.30-19.30.
Activitats Dia Internacional
dels Museus. Trobada de
pastors. Gravació dels seus
testimonis sobre com viuen

la situació actual pastors del
Ripollès. Museu Etnogràfic.
19.00.
Sant Joan de les Abadesses.
Cinema mut. Chomón per a la
mainada. Centre Cívic Jaume
Nunó. 17.00.
Sant Julià de Vilatorta.
Caminada solidària.
Organitzada per l’escola
Bellpuig. Amb tres
recorreguts diferents. Per
recaptar fons econòmics per al
Servei Residència Riudeperes
(Sant Tomàs). Amb mirada
inclusiva, de caràcter no
competitiu, cooperativa,
festiva, intergeneracional,
solidària i gestionada
íntegrament per l’alumnat
de l’escola. Amb inscripció.
Escola Bellpuig. 17.00.
Santa Eugènia de Berga.
Conferència sobre models de
defensa per a una Catalunya
independent. Els ponents
seran Pol Molas i Daniel
Soler, de la Societat d’Estudis
Militars. Sala de plens de
l’Ajuntament. 20.00.
Taradell. XXXVII Cicle
de Projeccions del Centre
Excursionista Taradell. El
món màgic de les muntanyes,
a càrrec d’Ester Sabadell.
Biblioteca Antoni Pladevall i
Font. 20.00.
Tona. Teatre Un dia d’estiu.
Amb CorCia Teatre. Sala La
Canal. 21.00.
Torelló. Espectacle
Ximpanzé. La realitat de
la transsexualitat de la
Cia. Inevitables. Teatre
Cirvianum. 20.00.
Vic. Festes del carrer de
la Riera i adjacents. 19.30,
cercavila amb els gegants del
barri. 20.15, pregó a càrrec
de Laura Andreu, membre
dels Grallers del carrer de la
Riera. 20.30, Si no ho explico,
rebento!, contes amb Lídia
Clua. Tot seguit, refrigeri
de germanor. Plaça d’Antoni
Gaudí.
Cultura i Alzheimer. Visita
al Museu d’Art Medieval
MEV i activitat amb la
musicoterapeuta Susanna
Pérez. Museu Episcopal.
10.30.
Pre Lu Di / UVic-UCC. 25
anys. Un acte poètic, musical
i visual de celebració dels
25 anys de la UVic-UCC.
L’Atlàntida. 19.00.
Salt Mortal presenta
“Cuello+Estruç”. Punk,

XV trobada Internacional
de forjadors

alpens

Divendres, dissabte i diumenge, a
diferents espais del poble

València. Noise-pop, Olot.
Jazz Cava. 22.00.
Dissabte 21

Alpens. XV Trobada
Internacional de Forjadors.
8.00-20.00, treball col·lectiu
dels forjadors. 11.30, ruta
guiada de la Forja al Carrer,
amb reserva. 12.30 i 16.00
(en castellà), Sati, xerrada
“La forja i els forjadors”,
a càrrec del mestre Pere
Molera. 19.30, espectacle
de dansa contemporània
Forja, de la companyia Jove
CIA de l’Aula de Teatre de
Mataró amb la col·laboració
dels ferrers Pol Codina i
Ruth Garcia. 21.00, entrega
del VII Premi Joan Prat de
Forja Artística i del Premi
Honorífic 2022. Tot seguit,
sopar de la fira, amb reserva.
Campdevànol. Concert de
Caravan Blues. Duet acústic
gironí format per Xavier
Masó, guitarra, i Marta
Mañas, veu. El Casino. 21.00.
Camprodon. Festival
Microclima 2022. Concert
d’Obeses. Passeig Maristany.
19.00.
Centelles. Mobile Week
Catalunya 2022. Family Day
Mobile Week Catalunya
2022 amb inflables, jocs pels
més petits, zona de pícnic,
furgoteca, música d’ambient
i servei de menjar i begudes.
Amb inscripció. Horts de Cal
Comte i sala d’exposicions
Niu del Palau. 10.00-20.00.
Obertura de l’exposició
“Treballs de gent gran”,
de l’Associació de la Gent
Gran de Centelles. Sala
d’exposicions Niu del Palau
(plaça Major). 18.00.
Folgueroles. Festa
Verdaguer 2022. Festival del
Desvari Flors del Desvari,
amb els poetes convidats
Carles Dachs, Gerard

Cisneros i Chantal Poch, i
la música de Pere i Carles
Girbau. Improvisació poètica
i musical presentada per
Clara Gari. Pla de la Damunt.
17.00.
Les Masies de Roda. Primera
Mostra d’Arts Aèries a
dos metres sobre terra.
Donar a conèixer l’entorn
d’aquesta antiga fàbrica
tèxtil i mostrar diverses
disciplines artístiques
que tenen la singularitat
d’actuar a partir de dos
metres sobre terra. Amb
actuació de La Fura dels Baus
i de Guillermina Brandauer
amb Francesc Torrents;
espectacle Cubiart, de Toni
Ortiz; espectacle Alma
Mater, de Flying Pikmis;
espectacle L’escombra i la
bruixa, d’Anigami, i concert
de Svalbar. Amb espai de
jocs per a la canalla i música
ambient amb DJ Immus.
Amb inscripció. Espai fabril
de Can Grau.
Manlleu. Vermut musical.
Concert acústic de Juli Piris.
Versions grans èxits de
pop rock nacional. Entrada
invertida. Terrassa d’El
Manlleuet. 12.30.
La Nit Encantada. Shopping
night. Al voltant del comerç
i que comptarà també
amb activitats lúdiques,
gastronòmiques i culturals
per a tots els públics. Centre
del poble. 20.00-00.00.
Espectacle teatral-musical A
flor de pells. Una producció
de Teatre Centre Manlleu,
Associació Cultural i
Nàiades-Cor de Noies. Teatre
Municipal. 21.00.
Moià. IX Cicle de Joves
Talents Maria Vilardell
Viñas. Concert d’Ainhoa
Diez, piano, i Quartet Tomàs.
Auditori Sant Josep. 18.00.
Olost. Taller de sardanes.

A partir de 12 anys. Amb
inscripció. Plaça Major.
18.00.
Ripoll. Trobada gegantera a
Ripoll. 16.00, plantada. 17.00,
ball d’inici i cercavila fins a
la plaça Abat Oliva. Devesa
del Pla.
Visita guiada al conjunt
monàstic de Santa Maria de
Ripoll. 12.00, en català. 16.30,
en castellà. Reserva prèvia.
Setmana de l’Entorn Ripoll
2022. Ens ajudes a netejar
l’entorn? Perquè no és la teva
brossa, però és el teu planeta!
Amb inscripció. Plaça de
l’Ajuntament. 10.30.
Tallers familiars. Estimulació
musical “totsona” (3-5 anys).
A càrrec de Judit Sabaté.
Amb inscripció. Espai
familiar Sala Eudald Graells.
10.30.
Presentació del llibre Solteres
i encantades, de Núria
Viladomat Canudas. La
Lluerna de la QP. 12.00-13.00.
Activitats Dia Internacional
dels Museus. Taller “La
llana com a recurs, no com a
residu”. Exterior del Museu
Etnogràfic. 17.00-19.00.
Presentació del llibre Pòsit
de cendra, de Ramon Alabau
Selva. A càrrec de Joan
Manuel del Pozo i Xavier
Rivero. Cal confirmar
assistència. Biblioteca
Lambert Mata. 19.00.
Maridatge d’òpera i vi. Tast
de seleccions de fragments
d’òpera i tast de vins.
A càrrec de Rosa Maria
Carbonell i David Budó. Amb
reserva. La QP. 19.00-20.30.
Concert de Sant Eudald. Amb
l’organista Modest Moreno
Morera. Basílica del Reial
Monestir de Santa Maria de
Ripoll. 21.00.
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Roda de Ter. 10è Festival
Audiovisual Miquel Obiols.
Gala d’entrega de premis i
concurs de Selfie-autoretrat
2022. Presentació a càrrec de
Jordi Armenteras. Actuació
musical del Quartet Mara.
Votació popular per escollir
el premi del públic. Teatre
Eliseu. 19.00.
Sant Joan de les Abadesses.
Sant Joan de les Abadesses,
la joia del romànic. Visita
guiada. Oficina de Turisme,
Palau de l’Abadia. 11.30.
Sant Pere de Torelló.
4t Country Vibes. Zona
Soundsystem: Fire Warriors
i HiLight reproduiran les
seleccions musicals dels
millors col·leccionistes de
música del panorama català
(Luv Messenger, Urtica,
Musical Sisters, Rise Up, On
Bass, Ital Skol, Fire Warriors
i HiLight) i les actuacions
de Cookah P (Girona), Jolof
(Senegal), Dimas (Badalona),
Sula (Barcelona) i Nupah
(Osona). Zona Fira: amb
fira d’artesania, participació
d’entitats, activitats
familiars, espectacle de
màgia i de diversos artistes
osonencs. Zona de barbacoes
de la Riera. 10.00-02.00.

Taradell. Presentació del
llibre Quan la neu es fon.
Amb l’autora, Laia Vilaseca.
Acte presentat per Núria
Martínez. Biblioteca Antoni
Pladevall i Font. 12.00.
Torelló. 6a PescabirresFestival de la Cervesa
Artesana. Amb una extensa
oferta per als amants de la
cervesa i per al públic en
general. Hi seran presents
10 cerveseres artesanes,
complementades amb una
oferta gastronòmica amb
food trucks. Paral·lelament,
la fira ha previst una variada
programació d’actuacions
musicals amb DJ Vrix Lay,
Gris, DJ Morfu High Life,
Blue Lemon, Greska Ska
Band i DJ Morfu No Live No
Future. Jardins Vicenç Pujol.
11.00-00.00.
Vic. Festes del carrer de
la Riera i adjacents. 10.0013.00, emblanquinada de
mural i jocs infantils a càrrec
del Casal Claret. 16.00-18.00,
taula rodona d’iniciatives
transformadores. 19.00,
actuació musical de Tam
Tam Gospel. Plaça d’Antoni

Gaudí.

Cicle de debats: Transició
energètica i territori. Sessió
2-Osona. Salutació a càrrec
de Joan Carles Rodríguez,
Francesc Codina i Carles
Riba Romeva. Xerrada
“Notícia de la comarca”, amb
Dolors Altarriba. Xerrada
“Oportunitats energètiques
de la comarca”, amb Ermen
Llobet i Eduard Furró. Taula
rodona amb Margarida Feliu,
Núria Prat i Esther Coma
moderada per Gil Salvans.
Temple Romà i en línia.
10.00-13.00.
Descobreix els sistemes
naturals. Sortides
naturalistes a Osona 2022.
Dia Mundial de la migració
dels peixos. Es farà una
activitat al riu Gurri a Vic
per conèixer els peixos
d’aigua dolça. S’explicarà
per què fan migracions la
fauna en general i els peixos
específicament. Es farà
una demostració de pesca
científica per descobrir els
peixos de riu, en quin estat
es troben i les accions que es
poden fer per ajudar-los. A
càrrec del Centre d’Estudis
dels Rius Mediterranis-UVicUCC. Riu Gurri a l’altura de
la creu del Marcé. 10.00.
Dona havia de ser: les
maternitats. El Museu
facilita una sèrie de trobades
mensuals amb dones per
revisar el model de feminitat
present en la col·lecció d’art
medieval. Aquest mes, l’espai
es dedicarà al tema de les
maternitats: com es presenta
la figura de la mare a través
de l’estètica medieval? Quins
valors se li atribueixen?
Com es viu i representa,
avui, la maternitat? Museu
Episcopal. 11.00.
Sessió de conta contes. Amb
Umpaluma. Per a famílies
amb infants a partir de
3 anys. Llibreria El Petit
Tresor. 11.30.
Vermut musical al Cafè de
l’Orfeó. Amb Greites Jits
(Covers). El Cafè de l’Orfeó.
12.30.
Teatre Els àngels no tenen
fills. Amb Andrea Álvarez,
Marc Buxaderas i Berta
Camps. Espai ETC. 20.00.
Festes del barri Caputxins.
Bofifarrada popular. Tot
seguit, gran quina del barri.
CCVic Can Pau Raba. 21.00.
Mondo Beta+Nucli. Rock
hardcore, Barcelona-Osona.
Jazz Cava. 22.00.
Diumenge 22

Alpens. XV Trobada
Internacional de Forjadors.
8.30, treballs a les fornals
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per acabar les peces de forja.
9.00-10.30, Sati, esmorzar
de la Fira. Durant el matí,
passeig de la carretera
de Berga, parades. 12.00,
Casino, concert de la trobada
de bandes musicals Escoles
Heurom i la Forja i EMAL.
13.30, col·locació de la peça
col·lectiva i foto de grup dels
participants a la XV Trobada
Internacional de Forjadors.
Calldetenes. Teatre
Instruccions per enterrar
un pare. Amb l’Espardenya
Teatre. Auditori-Teatre
Calldetenes. 18.00.

Centelles. Caminada
solidària Centelles.
Destinada a la lluita contra el
càncer. Recorregut circular
de 9 km. Amb inscripció. Pla
del Mestre. 08.00.
Miniconcerts de primavera
de l’Escola Municipal de
Música. Concert de gòspel
amb Centelles Gospel Choir.
Pas de Cal Comte. 12.30.
Folgueroles. Festa
Verdaguer 2022. Diada
Verdaguer Excursionista.
Caminada pels llocs
verdaguerians de
Folgueroles. Tot seguit,
amb concert de la banda
de l’EMVic, amb orquestra
de vents i percussió. Amb
inscripció prèvia. Pla de la
Damunt. 08.00-14.00.
Gurb. Aplec de Santa
Perpètua. Missa solemne
presidida per Mn. Jaume
Casamitjana, rector de
les parròquies de Gurb
i Vespella. Tot seguit,
vermut popular per a
tothom i sortejos de pernils,
llonganisses i fuets. Ermita
de Santa Perpètua. 11.00.
Manlleu. Espectacle teatralmusical A flor de pells. Una
producció de Teatre Centre
Manlleu, Associació Cultural
i Nàiades-Cor de Noies.
Teatre Municipal. 18.00.
Moià. Masterclass de zumba.
Amb I love Valo’s Style. Plaça
del CAP. 11.30-13.30.
Ripoll. 55a Festa Nacional de
la Llana i Casament a Pagès.
9.30, arribada del ramat.
Exhibició de tossa i altres
oficis. Concurs d’esquilar
ovelles. 10.00, sortida de la
comitiva del nuvi i recollida
de la núvia a la plaça
Gran. Casament a pagès al
monestir de Santa Maria de
Ripoll. Convit i cloenda a la
pl. de l’Ajuntament. Mercat
de productes agroalimentaris
a la pl. Abat Oliba i Fira
d’artesania a la pl. Sant
Eudald. 08.30-14.00.
Setmana de l’Entorn Ripoll
2022. “Natura secreta a
Ripoll, o no tan secreta?”,

caminada a càrrec de Ferran
González. Amb inscripció.
Escales del pont de Calatrava.
10.00.
Cants de Festa. Concert
Coral. Amb les corals Capella
de Santa Maria de Ripoll
i Coral Sant Ramon de la
Segarra. Església de Sant
Pere de Ripoll. 17.30.
Roda de Ter. 10è Festival
Audiovisual Miquel Obiols.
1a edició de FAMOSET.
Presentació a càrrec de
Queralt Arias i actuació del
Grup de Teatre Arrels. Teatre
Eliseu. 11.00.
Santa Eulàlia de Riuprimer.
Commemoració del Pacte
dels Vigatans (1705-2022).
9.00, concentració davant la
pedra de l’estelada de Santa
Eulàlia de Riuprimer per
començar la caminada fins
a dalt de l’ermita de Sant
Sebastià. 11.00, conferència
“El Pacte dels Vigatans i
els seus herois”, a càrrec
de Txevi Rovira Montells.
11.30, acte de relleu de la
persona homenatjada per
Òmnium Osona. 12.00,
encesa de la Flama del Pacte
dels Vigatans i recreació
històrica amb la Coronela
de Barcelona i ofrena floral.
12.30, lliurament dels XVIII
Premis Literaris de Sant
Sebastià. Ermita de Sant
Sebastià.
Santa Maria de Besora.
Música a la gespa. Notes de
primavera. Dalt del castell
de Besora coneixerem
els avenços dels treballs
arqueològics fets al jaciment.
Ens acompanyarà la música
desenfadada de la banda
manlleuenca Riverter tot
gaudint d’un vermut ofert
pels Amics del Bisaura.
Castell de Besora. 11.30.
Setcases. Bany de bosc.
Bany de bosc al parc
natural, una experiència
de reconnexió. A càrrec
d’Anna Colomer, coach i
terapeuta especialitzada en
intel·ligència emocional i
mindfulness. Aparcament de
la plaça Verda. 10.00.
Seva. Likes. La Berta, la
Lídia, el Toni i el Pol són
companys accidentals que
comparteixen un espai
de coworking mentre
miren de tirar endavant
professionalment. Cap d’ells
ha aconseguit treballar com
esperava fer-ho. Bé, treballar
sí, el que no han aconseguit
és vendre’s i guanyar-se
un bon sou. Entrades a
<entrades.el9nou.cat>. Sala
Polivalent. 18.00.
Taradell. 40a Festa del Soci
de l’Esbart Dansaire Sant
Genís. 12.00, davant del
local de l’Esbart, cercavila
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amb els bastoners. 13.00,
taller infantil “Pinta els teus
bastons”. 14.00, arrossada
popular. 16.30, roda
d’Esbarts. Can Costa Centre
Cultural.
Tona. V Concert Religiós.
Amb el Cor Bonaire sota la
direcció de Dolors Lozano
i la Coral La Violeta sota la
direcció de Pere Mas i amb
Pep Serdà a l’orgue. Santuari
de Lurdes. 18.30.
Torelló. Dia Internacional
dels Museus Torelló.
Portes obertes al museu i
demostració de torn, amb
un torner que elaborarà en
directe diverses peces de
fusta. Museu de la Torneria.
10.00-13.00.
Vic. Festes del carrer de la
Riera i adjacents. 8.00-10.00,
xocolatada. 10.00-13.00,
matinal creativa, amb un
mural en directe, a càrrec
de l’Associació Fotogràfica
Tres-e-u Vic Clic i el
concurs de dibuix infantil.
Amenitzat pels punxadiscos
Edu i Jordi. Plaça d’Antoni
Gaudí.
Festes del barri Caputxins.
IX Campionat de Bitlles
Catalanes Barri Caputxins.
Aparcament de Sant Miquel
Xic. 10.00.
Déus, mòmies i faraons
egipcis. Descobreix els
secrets de l’Antic Egipte a
través de les obres del MEV.
Coneixerem la cultura que
va créixer als voltants del riu
Nil, desxifrarem jeroglífics i
aprendrem per a què servien
els escarabeus i d’altres
objectes màgics. Museu
Episcopal. 10.30.
Visita guiada dels diumenges
a la tarda. Visita guiada
al centre històric, a la nau
central de la catedral i pujada
al campanar de la Pietat.
A càrrec de l’Associació
Vic Informadors. Amb
reserva. Sota el rellotge de
l’Ajuntament. 16.30.
Osona en dansa: Seed.
Les escoles de dansa de la
comarca s’ajunten de nou
per celebrar juntes el Dia
Internacional de la Dansa.
L’Atlàntida. 18.00.
Pep Plaza. Amb el monòleg
Pep en directe!. En benefici
de la Fundació Catalana de
Lupus. Espai ETC. 18.00.
Marina Herlop. Popelectrònic, Barcelona. Jazz
Cava. 19.00.
Viladrau. Sortides guiades
2022. “El Montseny literari
muntanya d’ametistes”.
Guerau de Liost i Rusquelles.
Amb inscripció. C. Pare
Claret, 9. 10.00-13.00.
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Martina Vergés Luzón. Vic
Alan-Ryszard Maciorowski. Folgueroles
Riddhish Kumar. Manlleu
Biel Crespiera Moran. Oristà
Pau Jiménez Morató. Arbúcies

Santoral

Anhel Baulenas Ruiz. Vinyoles d’Orís
Moussa El Hajji Ahaik. Ripoll
Juliana Henao Mejía. Camprodon

Si voleu publicar el nom dels
vostres fills en aquest apartat
truqueu al tel. 93 889 49 49 o
bé envieu un correu a:

Mohamed Zohan Ubaid. Ripoll

agenda@vic.el9nou.com

Farmàcies

Quirzet l’homenet

Divendres, 20

Vic

Sant Bernadí

✚AUSA
C. Pare Huix, 15 | dia 20

Sol: h 06.29 i 21.08

✚POU

Dissabte, 21

Av. Olímpia, 5 | dia 21

Santa Virgínia

✚PORTAL DEL QUERALT

Sol: h 06.28 i 21.09

C. Molí d’en Saborit, 2 | dia 22

Diumenge, 22

Roda de Ter

Santa Joaquima

✚CASES NOVES
C. Sant Josep, 4 | dies 20 i 21 matí

Sol: h 06.27 i 21.10

✚DEL TER
Dilluns, 23

Pl. Verdaguer, 1 | dia 21 tarda

Sant Desideri

St. Quirze de Besora

Sol: h 06.26 i 21.11

✚BESORA, SCP
C. del Pont, 45 | dies 20 i 21

Dimarts, 24

Tona

Santa Susanna

✚FABRÉ

Sol: h 06.26 i 21.12

C. Barcelona, 2 | dies 20, 21 i 22

Dimecres, 25

Torelló

Sant Gregori
Sol: h 06.25 i 21.13
Dijous, 26

Sant Felip Neri
Sol: h 06.24 i 21.14

✚PRAT
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

PODOLOGIA:
Sílvia Nieto
Pl. Santa Clara, 6
Marta Serra
Bisbe Strauch, 16
Yvonne Alonso Pg. Generalitat, 26
Rbla. Davallades, 5
TERÀPIA VISUAL
Roger Verdaguer Rbla. Davallades, 5

93 886 10 55
93 889 46 02 Mútues i Privats (CEMAV)
93 885 46 52
93 885 47 22
93 885 47 22

C. del Pont, 17 | dia 20
✚BARDOLET
C. Canigó, 72 | dies 21 i 22
Manlleu
✚ASSUMPTA AUTET
C. Font, 15 | dia 20

Defuncions

✚MARTA

José Muñoz García. 79 anys. Manlleu/Vic

Anna Maria Comas Giralt. 85 anys. Barcelona

Josep Solà Soler. 86 anys. Vic

Dolors Puig Barris. 87 anys. Torelló

Filomena Noguera Tenas. 97 anys. Vic/Santa Maria d’Oló

Rosa Verdaguer Illa. 95 anys. Sant Pere de Torelló

Paqui Santaella Regadera. 64 anys. Vic

José Ramírez Pérez. 95 anys. Sant Hipòlit de Voltregà

Matilde Peña Márquez. 76 anys. Vic/Manlleu

Ángeles Tortoledo Campuzano. 85 anys. Sant Boi de Lluça-

matí

Benito Hidalgo León. 68 anys. Blanes/Vic

nès/Manresa

Prats de Lluçanès

Jesús Suñén Ardid. 93 anys. Vic

Maria Martí Danot. 78 anys. Sant Boi de Lluçanès/Sant Agus-

✚VIVER

Lluís Vila Codina. 60 anys. Vic

tí de Lluçanès

Francesca Vila Puigvert. 91 anys. Vic

Josep Casals Font. 92 anys. Perafita

Maria A. Cobo Arcija. 81 anys. Balenyà/Centelles

Enric Farrés Vilaregut. 94 anys. Vic/Olost

Jesús Manuel Mallo Paya. 36 anys. Vic/L’Hospitalet de

Antonia Sibat Piella. 67 anys. Ripoll

C. Vell, 35 | dia 21 matí

Llobregat

Joan de Déu Fernández Gumbau. 86 anys. Ripoll

Ripoll

Reinhold Preininger. 76 anys. Barcelona/St. Julià de Vilatorta

Josep Terradas Padrós. 86 anys. Ripoll

✚RIERA

Carmen Poyato Camacho. 91 anys. Tona/Vic

Mercedes Baquero González. 93 anys. Ripoll

C. Tarragona, 12 | dia 20

Dolors Picas Llagostera. 71 anys. Vic/Ripoll

Julián Solà Moreno. 92 anys. Sant Joan de les Abadesses

✚ROCA COMA

Josefa Martínez López. 86 anys. Taradell

Juan Mora Caño. 91 anys. Campdevànol

Providencia Navarro Sánchez. 87 anys. Tona

Maria Carme Muñoz Giménez. 94 anys. Ripoll

Montse Nespres Palau. 90 anys. Borgonyà

Maria Dolors Bages Picola. 86 anys. St. Joan de les Abadesses

Consol Carrasco Robles. 87 anys. Sant Pere de Torelló

Fidel Sevilla Moratalla. 71 anys. Ribes de Freser

Av. Roma, 100-102 | dies 21 i 22
Olost
✚LÓPEZ
Pg. Dr. Lleopart, 4 | dies 20 i 21

C. Major, 35 | dies 21 matí i 22
matí
Sant Bartomeu del Grau
✚CASACUBERTA

Ctra. Barcelona, 38 | dies 21 i 22
Sant Joan de les Abadesses
✚CAMPRUBÍ
C. Ramon d’Urg, 56 | dies 20, 21
i 22
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Informació facilitada per: meteosona.com i acom.cat

Divendres

Diumenge

Dissabte

Assolellat

Parcialment cobert

Ripoll

Ennuvolat

Ripoll

Ripoll

Pluja

Ruixats

Vic

Vic

Vic

Plugims
6.27 am

6.26 am

9.07 pm

9.08 pm

9.09 pm

Previsió divendres

Continua l’anticicló sobre nostre i amb
vent de component sud, amb temperatures
més pròpies del mes de juliol. Matí amb cel
serè o poc ennuvolat, amb algunes bandes
de núvols alts i mitgencs. A la tarda poden
créixer nuvolades i deixar el cel mig ennuvolat al Pirineu. El vent bufarà del sud a
sud-oest.

... aquesta setmana
Temperatures
Població

Dia

Mín.

Les imatges dels lectors

Continuarà l’ambient càlid i de ple estiu,
amb màximes que pujaran per sobre dels
36°C. El vent del sud-oest moderat acompanyat de pols del desert deixarà la visibilitat força dolenta. Tarda amb algunes
nuvolades. Dilluns les temperatures baixaran lleugerament. Dimarts, canvi amb
alguns ruixats i temperatures baixant.

eltemps@vic.el9nou.com

Pluja
Dia

Màx.

Litres

Bellmunt

13-Maig

11,8

17-Maig

25,4

0

Gurb Escoles

13-Maig

7,2

17-Maig

32,1

0

Molló

13-Maig

8,7

17-Maig

23,0

0

Núria

13-Maig

3,1

17-Maig

18,5

0

Ribes de Freser

13-Maig

5,2

17-Maig

28,4

0

Ripoll

13-Maig

6,9

17-Maig

31,3

0

Roda de Ter -Pla Xic

13-Maig

5,0

17-Maig

31,1

0

Sant Pau Segúries

13-Maig

5,3

18-Maig

27,5

0

Sora

13-Maig

5,6

18-Maig

30,7

0

Tavertet

13-Maig

8,7

17-Maig

28,1

0

Ulldeter

13-Maig

5,5

17-Maig

14,9

1,8

Vic

13-Maig

6,2

17-Maig

30,7

0

Viladrau

13-Maig

6,6

17-Maig

28,9

0

#ElTemps per Compartir

JOSEP M. COSTA

Vent

Previsió diumenge

JOSEP MARTÍNEZ CASTRO

Neu

Cap de setmana amb temperatures de ple
estiu, possiblement amb rècords de temperatura màxima a la majoria dels observatoris. El temps anticiclònic, les altes
temperatures i el vent de marinada podrien fer passar el llindar preventiu de l’ozó
troposfèric. El cel continuarà enteranyinat
per núvols alts.

agrupació meteorològica d’osona

Boira

Previsió dissabte

LÍDIA MIRANDA

Tempesta
elèctrica

6.28 am
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REStAuRANt

4 CARREtERES

GUIA
GASTRONÒMICA

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

     
GUIA
GASTRONÒMICA
93 889 49 49
Posa el teu anunci a
classificats.el9nou.cat

C L A S S I F I C AT S


 

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

Des de 1992
C. de la Riera, 13

Cafeteria:

Tel. 93 889 52 71
Vic

Menús de dilluns
a diumenge

www.elcaliuvic.com

Compro
pisos i Cases
a osona

GUIA DE
S E RV E I S

visita sense Compromís

joan 617 28 08 50
Serveis

Detectius Privats. Pagès i Gassó.
Investigacions familiars, laborals
i mercantils. Control de menors.
Tel. 93 883 28 33.
Treball
Ets oficial/a de 1a de perruqueria? Vols fer un canvi? T’estem
esperant! No te’n penediràs! Interessats/ades truqueu 619 02 80 06
/ 93 851 26 71
Oferta de treball municipal
Presentació de sol·licituds fins el
24/05/2022. Borsa agents interins/
es Policia Local. Per a més informació Apartat convocatòries de
personal de la seu electrònica de
la web municipal www.torello.cat
Taller de reparació/manteniment
de vehicles de la comarca d’Osona busca mecànic amb experiència. Interessats envieu correu
electrònic a: personalmotor22@
gmail.com Es valorarà coneixements d’electricitat i electrònica.
Paleta autònom. Estàs buscant
paleta per fer reformes? Truca’m
al 618 38 21 37.
Creacció selecciona tècnic/a per
a l’Observatori Socioeconòmic
d’Osona. Busquem professionals
que dominin les bases de dades
en general i molt concretament
el SABI, l’Hermes, l’Idescat,
l’Observatori de treball i model
productiu, que sàpiguen treballar
en equip i que disposin d’un bon
coneixement de la realitat territorial de la comarca d’Osona i de
Catalunya. Es requereix: titulació universitària. Es valorarà: el
coneixement d’eines de visualització de dades. Condicions laborals: Contracte fix subjecte a la
legislació laboral, amb una jorna-

da de treball de 37,5 hores setmanals. Per a més informació i per
presentar candidatures, consulteu
bases al web creaccio.cat/creaccio/treballa-amb-nosaltres/. El
termini per presentar la documentació requerida és el dia 17 de
juny de 2022.
Empresa cárnica ubicación en
Granollers necesita mecánico
para nuestra sección de mantenimiento. Que reúna estas condiciones: Imprescindible experiencia. Electromecánico de primera.
Que sepa soldar con Eléctrica y
Tic (Inox). Electricista que sepa
de cuadros eléctricos con interpretación de esquemas eléctricos.
Nociones de neumática, con interpretación de planos neumáticos.
Nociones de hidráulica. Que sea
capaz de llevar control y manipulación de mantenimiento correctivo y preventivo. Interesados
contactar al 620 85 02 74.
Empresa d’enginyeria de Vic amb
25 anys d’experiència busca enginyers o tècnics en projectes. Tasques: gestió de projectes mediambientals, disseny i interpretació de
plànols (domini Autocad). Tracte
amb clients i proveïdors. Tècnics
en control de plantes depuradores. Visites de seguiment i control
de depuradores, recollida de mostres, petites reparacions, manteniment d’instal·lacions. Es valorarà
experiència en instal·lacions d’aigües residuals, coneixements de
química, electricitat, mecànica.
Es requereix persona responsable i compromesa amb iniciativa
i ganes d’aprendre, capacitat de
treball en equip, Carnet de conduir. Envieu CV a: administracio@
mftecnima..com
AJFMaquinaria. Enginyeria
especialitzada en automatització
industrial selecciona mecànic i
aprenent de mecànic. Incorporació immediata. Envieu CV a:
info@ajmaq.com

Subvencions de PTGMF
Av. Països Catalans, 5 B - VIC

Tel. 93 854 11 69
www.girbauconsuůƟng.com
girbau@girbauconsuůƟng.com

• Servei de
guardamobles
Ctra. N-152, km 75,6 - LES MASIES DE VOLTREGÀ

• Especialistes
en muntatge i
desmuntatge
de mobles

93 857 11 53 - 93 850 24 70
US OFERIM ELS NOSTRES SERVEIS
- COMPRA DE VEHICLES ACCIDENTATS
- RETIRADA DE VEHICLES USATS PER DESBALLESTAMENT
- TRAMITACIÓ DE BAIXES DEFINITIVES
- VENDA DE RECANVIS D'OCASIÓ

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

FUSTERIA

Josep Fusellas

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

DESEMBUSSOS
i FOSSES SÈPTIQUES

Fusteria tradicional i moderna en massís
Tarimes exteriors
Pèrgoles
Taules

Portes
Fusteria en general
massissa

Ctra. Sant Hipòlit, km. 4,100 - GURB

Tel. 93 886 24 78

659 30 88 87

www.terricabras.cat

DESEMBUSSOS, NETEGES i TraNSpOrT D’aiGUa
Es necessita carnisser/a, tocinaire/a o xarcuter/a. Empresa
situada a Vic necessita personal
experimentat en el sector. Tel. 93
889 17 27.
Club de tir esportiu d’Osona busca persona interessada en treball d’oficina. Imprescindible
un bon nivell informàtic i de gestoria. Mitja jornada. Interessats/
ades truqueu al 93 889 11 20.

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

Immobiliària
Es lloga plaça de pàrquing a
Vic. A dos minuts del centre. Tel.
647 84 73 06.
Vendes
Venc bici elèctrica Trek Powerfly 5, impecable, any 2018, motor
Bosch 75 Nm, bateria 500 Wh

nova, tija telescòpica, rodes 29”,
1.850 `. Tel. 642 26 26 57.
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O f e r t e s d e f eina
Empresa catalana de
prevenció de riscos
laborals amb més de
25 anys d’experiència
en el sector requereix
incorporar un/a

Tècnic/a
comercial
per obertura
de la nova
delegació
d’Osona

Espai patrocinat per

Bar taverna a Olost busca

cambrer/a

de dimecres a dissabte.
Torn de tardes, bon ambient
de treball, tracte familiar.
Interessats envieu CV a
treball@vic.el9nou.com
indicant la referència 99-194

Per a històric holding
agroalimentari d’Osona
del sector carni
seleccionem un/a:

Responsable
de Qualitat
i seguRetat
alimentàRia

Per a empresa industrial d’Osona
del sector del packaging,
en important creixement,
seleccionem un/a

Controller
FinanCer

57

LA TAVERNA D’EN GRIVÉ
necessita

AjudAnt de cuinA
a jornada completa
Interessats truqueu al tel.

93 849 57 83

o envieu CV a: tavernagrive@movistar.es

Selecciona

Tècnic/a per a l’Observatori
Socioeconòmic d’Osona
Enginyeria especialitzada
en automatització industrial
selecciona:

MECÀNIC

i APRENENT
de MECÀNIC
Incorporació immediata
Envieu CV a:
info@ajfmaq.com

CLUB DE TIR
ESPORTIU D’OSONA
BUSCA

PERSONA
INTERESSADA
EN FEINA
D’OFICINA
Imprescindible un bon nivell
informàtic i de gestoria.
Mitja jornada.

Interessats/ades truqueu
al

93 889 11 20

Et connectem amb el teu futur

Busquem professionals que dominin les bases de dades en
general i molt concretament el SABI, l’Hermes, l’Idescat,
l’Observatori de treball i model productiu, que sàpiguen treballar
en equip i que disposin d’un bon coneixement de la realitat
territorial de la comarca d’Osona i de Catalunya.
Es requereix: titulació universitària.
Es valorarà: el coneixement d’eines de visualització de dades.
Condicions laborals: contracte fix subjecte a la legislació laboral, amb
una jornada de treball de 37,5 hores setmanals.
Per a més informació i per presentar candidatures, consulteu bases al
web creaccio.cat/creaccio/treballa-amb-nosaltres/. El termini per presentar
la documentació requerida és el dia 17 de juny de 2022.

OFERTA DE TREBALL MUNICIPAL
Presentació de sol·licituds fins el 24/05/2022

BORSA AGENTS
INTERINS/ES
POLICIA LOCAL
PER A Més INFORMACIó
Apartat convocatòries de
personal de la seu electrònica
de la web municipal
www.torello.cat
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Dr. Oriol Parés

OFTALMOLOGIA

GUIA
MÈDICA

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

Dr. RAFART ARUMÍ

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

• OFTALMOLOGIA GeneRAL
• cIRURGIA OcULAR

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

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

Tel. 93 889 22 29

Vic - Clínica de Vic - Bayés Clínica

Tel. 93 881 65 00

Manlleu - Centre Mèdic Manlleu

Tel. 93 851 41 11

DERMATOLOGIA
Dr. Josep M. Arimany
Dra. M. A. González-Enseñat
- Dermatologia
i Dermatologia PeDiàtrica
- teràpia fotodinàmica - làser
rambla Hospital, 4, pral. 1a
tel. 93 885 24 36 - 08500 Vic

OTORINOLARINGOLOGIA
Dr. Josep Molera Blanch

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

UROLOGIA

Suïcidi, una realitat evitable
LA PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI ESTÀ CONSIDERADA UNA PRIORITAT EN SALUT
PÚBLICA, JA QUE ÉS LA PRINCIPAL CAUSA DE MORT NO NATURAL I LA SEGONA
CAUSA DE MORT EN JOVES D’ENTRE 15 I 29 ANYS A CATALUNYA. EL PLAPRESC
(PLA DE PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI DE CATALUNYA 2021-2025) PLANTEJA COM
A OBJECTIU REDUIR EL 2030 LA TAXA DE TEMPTATIVES I MORT PER SUÏCIDI
EN MÉS D’UN 15% I EN MÉS D’UN 20% EN ELS GRUPS PRIORITARIS, AIXÍ COM
REDUIR L’ESTIGMA SOCIAL MITJANÇANT ACTUACIONS DE TIPUS COMUNITARI.

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

Prevenir el suïcidi, prioritat de salut pública
El Codi Risc Suïcidi registra prop de 19.000 episodis de conducta suïcida, entre l’any
2014 i el juliol de 2020. A Catalunya, més d’una quarta part de la població major de
14 anys té malestar emocional i l’ansietat i depressió es troben entre els principals
problemes de salut crònics. També cal preveure que els efectes de la pandèmia
poden tenir conseqüències en la salut mental i poden incrementar els factors de risc
del suïcidi, per l’aïllament, l’impacte econòmic i social que ha comportat.
El suïcidi, per tant, és un fenomen que està entre nosaltres, però també és una
conducta evitable si es disposen d’eines que permetin detectar situacions de risc i
fer una acció preventiva efectiva per disminuir el nombre de temptatives. En aquest
sentit, s’articula el Pla de prevenció del suïcidi de Catalunya 2021-2025 (PLAPRESC),
amb mesures de prevenció i control de la conducta suïcida per reduir-ne la taxa
d’intents i de morts i l’estigma social.
El nou Pla fa èmfasi en l’acompanyament i el suport als supervivents, a la família i als
professionals i permet donar una resposta el més personalitzada possible, millorant
l’accessibilitat i efectivitat de les estratègies de recuperació. Inclou un conjunt de
mesures per fer un abordatge integral i comunitari, creant un sistema que permeti
coordinar el treball conjunt de tots els departaments i agents implicats, i un conjunt
d’actuacions de prevenció multisectorial amb la formació de professionals d’atenció
primària, d’educació social, de justícia juvenil, entre d’altres.
També reforça accions per millorar la detecció i l’abordatge de la conducta suïcida
en aquells col·lectius més vulnerables: supervivents, persones víctimes de violència,
persones amb malalties cròniques i discapacitats, gent gran…

GUIA MÈDICA
El PLAPRESC potencia els punts d’activació i la millora de la
qualitat del Codi Risc Suïcidi, instrument pioner a Catalunya per al
monitoratge i seguiment de les persones amb conductes suïcides,
vigent des del 2014.
El telèfon 061 Salut Respon s’articularà en els pròxims mesos com
a via de suport i acompanyament de persones en risc de suïcidi.

93 889 49 49
Posa el teu anunci a
classificats.el9nou.cat

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

Horari de treball i extraccions
De dilluns a divendres de 7.30 a 15h
Dissabtes de 9 a 13h
Poden demanar cita prèvia:

www.synlab.es

o també podeu trucar al

681 15 42 12

Tel. 93 885 08 08
C. Morgades, 23, baixos
ViC
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LA PROGRAMACIÓ DEL CAP DE SETMANA
Divendres 20
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.
13.30 GAUDEIX LA FESTA. Cultura popular.
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les
notícies d’Osona. Presenta:
Natàlia Peix.
14.30 LA PORTERIA. Esports.
Presenta: Pitu Abril.
15.30 PICALLETRES. Concurs.
Institut La Plana A - Institut
Jaume Callís B.
16.00 EL 9 INFORMATIU.
16.30 FET A MIDA. Magazín.
Presenta: Vanessa Raja i Pere
Puig.
18.30 TORN DE TARDA. Magazín. Presenta: Clàudia Dinarès.
19.05 PRE LU DI. Cultural. Acte
musical i poètic del 25è aniversari de la UVic-UCC.
20.00 TORN DE TARDA.
20.30 EL 9 INFORMATIU. Les
notícies d’Osona. Presenta:
Meritxell Garriga.
21.00 ... I BONA LLETRA. Espai
d’entrevistes. Presenta: Natàlia
Peix.
22.00 TORNA-LA A TOCAR,
SAM. Cinema. Presenta: Pitu
Anaya.
22.30 EL 9 INFORMATIU.
23.00 PRE LU DI. Cultural.
0.00 ... I BONA LLETRA.
1.00 EL 9 INFORMATIU.
1.30 TORNA-LA A TOCAR, SAM.
2.00 GAUDEIX LA FESTA. .
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ
DINÀMIC. Els titulars d’EL 9
NOU, agenda d’actes i moviment
demogràfic d’Osona.

Dissabte 21
6.00 EL 9 INFORMATIU.
6.30 TORN DE TARDA.
7.00 TEMPS AFEGIT. Esports.
8.30 EL 9 INFORMATIU.
9.00 ANGLE OBERT.
10.00 TORNA-LA A TOCAR, SAM.
Cinema. Presenta: Pitu Anaya.
10.30 QUATRE PARAULES. Llibres i literatura. Presenta: Jordi
Vilarrodà.
11.00 EL 9 INFORMATIU.
11.30 LA TRAMOIA. Arts escèniques. Presenta: Jordi Sunyer.
12.30 PICALLETRES. Concurs.
Institut Jaume Callís A - Sagrat
Cor de Jesús.
13.00 PRE LU DI. Cultural. Acte
musical i poètic del 25è aniversari de la UVic-UCC.
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 ANGLE OBERT. Actualitat
política.
16.30 THE WEEKLY MAG.
Magazín en anglès. Presenta:
Marcela Topor.
18.00 EN JOC. Esports.
20.30 NEX CAP DE SETMANA.
Informatiu. Presenta: Meritxell
Garriga.
21.00 CAMINANT PER
CATALUNYA. Divulgatiu.
21.30 QUINA CANALLA!. Divulgatiu.
22.00 DE SOL A SOL. Sector
primari.
22.30 NIT DEL TARAROT DE
TÀRREGA. Cultura popular. En
directe.
23.30 ... I BONA LLETRA.
0.30 CAMINANT PER
CATALUNYA. Divulgatiu.
1.00 GAUDEIX LA FESTA.
1.30 AVENTURA’T.
2.00 TORNA-LA A TOCAR, SAM.

2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ
DINÀMIC.
Diumenge 22
6.00 TORN DE TARDA.
8.30 TORNA-LA A TOCAR, SAM.
9.00 GAUDEIX LA FESTA.
9.30 AVENTURA’T. Esports
d’aventura.
10.00 ANGLE OBERT. Actualitat
política.
11.00 MISSA DE MONTSERRAT.
Religiós. En directe.
12.30 PRE LU DI. Cultural. Acte
musical i poètic del 25è aniversari de la UVic-UCC.
13.30 CAMINANT PER
CATALUNYA. Divulgatiu.
14.00 QUATRE PARAULES. Llibres i literatura. Presenta: Jordi
Vilarrodà.
14.30 PICALLETRES. Concurs.
Institut La Plana A - Institut
Jaume Callís B.
15.00 PRE LU DI. Cultural. Acte
musical i poètic del 25è aniversari de la UVic-UCC.
16.00 FESTIVAL ENCANTA. Programes especials.
16.30 FEMENÍ OSONA - SANT
NICOLAU. Bàsquet. En directe.
18.00 EN JOC. Esports.
20.30 NEX CAP DE SETMANA.
Informatiu. Presenta: Meritxell
Garriga.
21.00 FESTIVAL ENCANTA.
Programes especials
21.30 EL NOU TEMPS DEL
PICÓ. Meteorologia. Presenta:
Laura Ribes i Alfred Picó.
22.15 GASTROMÒBIL. Cuina.
22.30 FEMENÍ OSONA - SANT
NICOLAU. Bàsquet.
0.00 ... I BONA LLETRA.
1.00 QUATRE PARAULES.
1.30 GAUDEIX LA FESTA.
2.00 AVENTURA’T.
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ
DINÀMIC.

Una imatge de pandereta
i una imatge històrica
Surrealista el que es va viure
dissabte passat en el partit
d’OK Lliga femenina entre
el Voltregà i el Mataró. L’enfrontament havia de començar a 2/4 de 6 de
la tarda, en directe per EL 9 TV, però entre
les jugadores del Voltregà hi havia un positiu
de covid i ningú tenia clar què s’havia de fer.
Al final, 10 minuts abans de l’inici, des de la
Federació algú es va despertar i va comunicar
que calia fer testos d’antígens a totes les seves
companyes. A l’Oliveras de la Riba, però, no
hi havia testos enlloc. Algú del club, doncs,
es va haver d’espavilar a buscar una farmàcia
i comprar-ne per a tot l’equip. Per acabar-ho
d’adobar, es veu que si l’inici del partit es
demorava més d’un quart el Mataró, amb el
reglament a la mà, podia recórrer i quedar-se

Pilarín Bayés,
a ‘... i bona lletra’
Natàlia Peix entrevista
Pilarín Bayés, ninotaire;
Ester Coma, responsable
de la plataforma Prima,
i Arnau Martí, professor associat de Ciències
Polítiques de la UAB.
... i bona lletra
dv., 21.00; ds., 14.30

25 anys de la
UVic-UCC
Retransmissió en directe
des de L’Atlàntida de Vic
de Pre Lu Di, l’acte musical
i poètic del 25è aniversari
de la UVic-UCC.
Pre Lu Di
divendres, 19.05 i 23.00

Femení Osona Sant Nicolau
Partit de la fase d’ascens a
Copa Catalunya femenina
entre el Femení Osona A
i el CE Sant Nicolau, on
l’equip vigatà busca classificar-se per a la final a
quatre.
Femení Osona - Sant Nicolau
diumenge, 16.30

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

EL FORAT DEL 9

Jordi
Sunyer
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els tres punts. Al final, l’esportivitat va prevaldre i al cap de mitja hora –i amb els testos
(negatius) fets– el partit va poder començar.
La imatge que es va donar de l’OK Lliga femenina, però, va ser de pandereta. Per imatge
històrica, en canvi, la de dijous a El 9 Informatiu a la crònica de la inauguració de les noves
instal·lacions de Gepork a Gurb. Vam poder
veure la cara de Josep Terradellas!, un dels
empresaris més importants del país però que
defuig el tarannà exhibicionista de molts col·
legues seus de caràcter més diguem-ne ibèric. Terradellas és esquerp amb els mitjans,
gairebé impossible de veure (i ja no diguem
d’entrevistar) i molts ja no recordàvem ni
la cara que feia. Potser és igual de difícil de
pescar que els responsables de l’OK femení
de la Federació Espanyola de Patinatge, que
dissabte passat devien estar badant tot fent
una pizza. De Casa Tarradellas, és clar.

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

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

8 420565 256209
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Tornar
Doncs això,
que avui
fa 30 anys.
I al meu
quarto dels
trastos més
emocionals
hi ha aquell
gol. Era a Londres, un 20 de
maig i a quarts d’11 de la nit.
L’instant: la toca Stòitxkov,
l’atura Bakero i xuta Koeman. La foto: Pagliuca
s’estira i no hi arriba. La
pilota a la xarxa. La tanca
de la Sampdoria, ja girada,
observa el moment. La seva

a concepte. Tornar on érem
aquell dia i aquella hora. Tornar a aquell instant màgic.
Tornar a aquella casa amb
els amics. Tornar a aquelles
primeres cerveses. Tornar a
aquells primers petons. Tornar a aquella música. Tornar
a aquells vespres de dissabte,
de futbol, sopar i festa. Tornar a aquelles matinades.
Tornar als nostres bars.
Tornar a aquella innocència.
Tornar al primer cotxe i tornar a la colla. Tornar a aquella felicitat. Tornar per tornar a ser joves. I tornar per
agrair. Tornar per prendre
consciència. Tornar per xalar.
Tornar per somriure. Tornar
a aquella convicció que tot
estava per fer i tot era possible. I tornar per encarar el
demà. Per encarar el dia que
les noves generacions ens
preguntin quan, on i com va
començar tot plegat.
CLAVAT A LA MEMÒRIA

fatalitat. La nostra eufòria:
a la ràdio Puyal crida gol 30
vegades. La retransmissió:
Koeman surt corrents cap
al córner. Els companys s’hi
llancen a sobre. Bogeria
col·lectiva. Felicitat culer.
Johan intenta saltar la tanca.
S’entrebanca. Tonny Bruins
Slot ja és a tocar de la gespa.
Aixeca el braç dret. Demana
calma. I canvi: entra Alexanco, marxa Guardiola. El
somni és a prop. Nou minuts
més de neguit. Xiulet final.
Campions. La primera Copa
d’Europa.

Gràcies
a Wembley, els
culers, fins i tot
en els pitjors
moments,
tenim clar on
volem tornar
Una Copa d’Europa que és
més que una Copa d’Europa.
I un gol que és més que un

gol. Perquè des de llavors,
el Barça és un altre Barça.
Perquè gràcies a allò, es va
certificar i consolidar a can
Barça una manera d’entendre i viure el futbol. Perquè
gràcies a allò, anys després
va venir Rijkaard. Perquè
gràcies a allò, es va apostar,
més tard, per Guardiola,
l’escollit per perfeccionar
aquest model futbolístic fins
a l’excel·lència. I gràcies a
allò, els culers, fins i tot en
els pitjors moments, tenim
clar on volem tornar. Tornar,
tornar i tornar. Tornar com

I ho tenim tan clavat a la
memòria i a l’estómac que els
podrem explicar no només
que va ser a Wembley, a Londres, un 20 de maig a quarts
d’11 de la nit; i que va marcar Koeman i que en Puyal
va cridar 30 cops gol. No
només els podrem explicar
que el culpable de tot plegat
va ser un holandès sec com
un clau que es deia Johan,
Johan Cruyff. Els podrem dir
que allò ho va canviar tot. El
nostre Barça i la percepció de
com va ser la nostra joventut.
Eloi Vila

Cromos

Italià

Agermanats

Presentable

Ecològic

L’humorista Peyu va fer una crida
aquesta setmana demanant un professor o professora d’italià. Va tenir
una allau de respostes, van sortir
italo-osonencs de sota les pedres.
Algun fins i tot s’oferia a cobrar amb
espècies, amb formatges de les seves
cabres. A buon mercato!

Dimecres es va fer la presentació del
nou director general de la Universitat de Vic. El substitut de Joan Turró,
Jordi Baiget, és nascut a Balaguer.
Durant l’acte hi ha qui va recordar
que Balaguer es disputa amb Vic el
lideratge de ciutats amb més dies de
boira de Catalunya.

El Vic ha confirmat que l’entrenador
del primer equip serà Ramon Carrascal, un home de la casa, capità durant
molts anys i moltes coses més. Deien:
“No cal presentacions.” Que no facin
com aquell alcalde que volent dir el
mateix va acabar dient que la Pilarín
Bayés era “impresentable”.

S’ha fet a Vic el congrés de producció agrària ecològica. Al final de les
sessions, van voler tenir un detall
amb alguns col·laboradors i els van
obsequiar amb una planta. A algú se li
va acudir demanar si era també ecològica. Ehem!, van quedar que amb els
anys els afortunats les hi convertiran.
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