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Els veïns d’Aiguafreda voten 
passar a ser d’Osona i deixar 
de formar part del Vallès
Amb una participació per sobre del 45%, tres de cada cinc votants s’inclinen per canviar de comarca

(Pàgines 2 i 3)

Dues centrals 
hidroelèctriques de 
Sant Quirze i Ripoll 
passaran a ser de 
gestió pública

Els treballadors 
forcen la dimissió 
del director dels 
CAP de Ripoll, Sant 
Joan i Camprodon

(Pàgines 6 i 7)

Demanen 60 anys 
de presó a l’home 
que va atacar els 
Mossos amb una 
catana a Moià

(Pàgina 10)

(Pàgina 4)

Crispació al ple de Manlleu per la inseguretat   
Desenes de persones es van concentrar aquest dimarts a 
l’Ajuntament de Manlleu per reclamar mesures contra la 
inseguretat i l’incivisme. El ple va viure moments de tensió.

(Pàgina 11)
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(Pàgina 42)

Omar Pérez: “Els 
meus companys de 
classe somiaven ser 
el capità del Barça  
i jo, el del Torelló”

Desperfectes per una pujada de corrent   
Veïns de l’Horta Vermella de Vic han patit múltiples avaries 
en aparells elèctrics per una pujada sobtada de tensió. Va ser 
un error dels operaris que feien el manteniment de la xarxa.

(Pàgina 5)
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(Pàgines 38-39 i 48-49) Estat actual de l’antiga alcova de la planta noble i alguns dels mobles originals

La Casa Vilarrúbia de Vic, construïda entre 
1860 i 1870, acumula des de fa anys una 
progressiva degradació. Ara es reformarà 
preservant el seu valor patrimonial. Situa-

da entre la plaça de Santa Teresa i el carrer 
Santa Joaquima de Vedruna, serà un dels 
escenaris aquest cap de setmana dels con-
certs del So de les Cases.  
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Segona vida d’una casa noble de Vic

Uns 200 concerts  
a la sisena edició  

del So de les Cases
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Participació

476 vots
(46%)

553 vots
(54%)

Resultats de la consulta

624 vots
(60,6%)

364 vots
(35,4%)

41 vots (4%)

Osona

Vallès Oriental

Blancs / Nuls

Telemàtica

Presencial

El ‘sí’ majoritari a Osona 
aplana el camí pel canvi 
de comarca d’Aiguafreda
S’han complert els supòsits que marcava l’Ajuntament per deixar el Vallès

Aiguafreda

F. Polo / T. Vilamala

Aiguafreda és, des d’aquest 
dimarts, més a prop de con-
vertir-se en el 51è municipi 
de la comarca d’Osona. La 
participació per damunt del 
33% i el resultat del procés 
participatiu sobre l’adscrip-
ció comarcal del poble que es 
va fer diumenge aplanen el 
camí perquè el ple municipal 
iniciï els tràmits per deixar el 
Vallès Oriental i incorporar-
se a Osona.

Segons els resultats que 
l’Ajuntament va donar a 
conèixer dimarts a primera 
hora de la tarda, el 60,6% 
dels votants van inclinar-se 
per canviar de comarca. L’op-
ció de seguir al Vallès Ori-
ental va obtenir, per contra, 
el 35,4% dels vots. En xifres 
absolutes, en van ser 624 a 
favor d’Osona i 364 per al 
Vallès. També hi va haver 41 
vots en blanc o nuls. Aquesta 
xifra inclou persones que 
van participar a la consulta 
sense estar empadronades a 
Aiguafreda, vots duplicats 
–presencials i telemàtics– o 
vots nuls perquè no conte-
nien totes les dades que es 
demanaven –nom i cognoms 
i DNI–. Entre els nuls, n’hi va 

veïns empadronats majors 
de 16 anys, va mobilitzar 
1.029 persones, que repre-
senten el 45,43% del cens. 
La participació telemàtica 
va ser la més utilitzada –553 
persones, un 54%–. Presenci-
alment, van votar al vestíbul 
de l’Ajuntament 476 veïns, 
un 46%.

En declaracions a EL 9 
NOU, l’alcalde, Miquel Pare-
lla, valora de forma positiva 
la participació “superior a 
la que esperaven”, admet. 
“Dona validesa al resultat”, 
que “és clarament favorable 
a una de les dues opcions. 
Això facilita la presa de 
decisions. Es donen els dos 
supòsits que ens permeten 
considerar el canvi de comar-

ca”. El procés passa ara per 
una reunió de la comissió 
on participen els tres grups 
municipals, l’ens que haurà 
de fixar els passos a seguir. 
No té encara una data agen-
dada, però Parella assegura 
que es convocarà els propers 
dies. “No podem deixar-ho 
encallat”, diu l’alcalde, “és 
probable que la comissió opti 
per portar-ho al ple”. “Dona-
da l’excepcionalitat del cas, 
el tema se’n mereixeria un 

FERRAN 
TEIXIDÓ
Pres. Man-
comunitat 
La Plana 

La Mancomunitat ja presta 
actualment la recollida 
de residus a Aiguafreda. 
Ferran Teixidó considera 
que els resultats de la con-
sulta “tenen tota la lògica, 
pel vincle amb Centelles, 
Vic... Si fins i tot hi ha gent 
de la Garriga que puja a 
comprar aquí”. Quan s’ofi-
cialitzi el canvi de comarca, 
l’ens haurà de modificar 
els estatuts i augmentarà 
la feina en Serveis Socials: 
“És positiu. Sant Martí i 
Aiguafreda es regiran per 
les mateixes polítiques.”

JOSEP PARÉ
Alcalde de 
Centelles 

Josep Paré apunta que 
aquesta setmana s’ha 
firmat un conveni per 
compartir un tècnic de 
dinamització comercial 
entre Centelles, Balenyà i 
Aiguafreda, “en una mostra 
més dels vincles que ja exis-
teixen entre nosaltres”. Un 
altre de molt important és 
l’educatiu: històricament 
els joves d’Aiguafreda han 
cursat la Secundària a Cen-
telles, “generant moltes 
amistats comunes”. Paré 
creu que la consulta s’ha 
fet en un moment oportú, 
“perquè el debat hi era”.

CARME 
SERRAT
Perruquera

Els comerços i negocis són 
sempre un bon termòme-
tre de l’estat d’ànim de la 
població. Des de la perru-
queria Carme Serrat, la 
propietària diu que la gent 
“tampoc tens la sensació 
que estigui molt contenta o 
enfadada”. Ho atribueix al 
fet que el procés serà llarg 
i, al final, “tampoc notarem 
massa canvis: molts trà-
mits burocràtics ara ja els 
podem fer indistintament a 
Vic o a Granollers i tampoc 
hi haurà cap derivada en 
impostos o que ens toqui la 
butxaca”. 

JOAN 
PARAREDA  
Expresident 
agrupació 
sardanista

Parareda diu que, tal com el 
1987 estava cantat que s’im-
posaria l’opció del Vallès, 
aquest cop també era previ-
sible el suport majoritari a 
Osona. L’atribueix sobretot 
als llaços que teixeixen els 
joves quan van se’n van a 
l’institut a Centelles. El 
moment en què el canvi 
de comarca es faci efectiu, 
però, el veu lluny: “L’únic 
que variarà és que el Con-
sell d’Osona és més proper, 
perquè hi ha més pobles 
petits del nostre estil que 
no com la Garriga o Mollet.”

JORDI 
RODRÍGUEZ
Colla de 
geganters 

Jordi Rodríguez explica 
que, en general, “les enti-
tats d’Aiguafreda estan 
vinculades a la comarca 
d’Osona”. En el seu cas, 
formen part d’Osona 
Gegantera i de la desena 
de sortides que fan cada 
any amb els gegants del 
poble dues o tres són a 
municipis osonencs. “Per-
sonalment, m’està molt 
bé que siguin d’Osona. Si 
hagués pogut votar, hauria 
triat això”, diu Rodríguez, 
que és fill d’Aiguafreda 
però ara viu als Hostalets 
de Balenyà. 

Aiguafreda

T.V./F.P.

El primer pas per fer el 
canvi de comarca del Vallès 
Oriental a Osona l’ha d’ini-
ciar l’Ajuntament amb un 
acord del ple municipal. 
És el tret de sortida d’un 
tràmit administratiu que 
pot durar, segons l’alcalde 
Miquel Parella, uns quatre 
anys. La nova adscripció 
haurà de ser validada, en 
darrera instància, pel Par-
lament.

En els casos de canvis 
promoguts per un muni-
cipi, s’ha de trametre al 
Departament on recau 
l’Administració Local –ara 
Presidència– “la proposta 
de modificació amb una 
memòria justificativa dels 
motius i de l’oportunitat”. 

Llavors, el Departament 
“ha de sotmetre la proposta 
a informació pública i ha 
de sol·licitar un informe 
als ajuntaments i consells 
comarcals afectats”. Des-
prés, passa a la Comissió de 
Delimitació Territorial, que 
n’ha de fer una avaluació, i, 
finalment, ha de ser valorat 
per la Comissió Jurídica 
Assessora. Si la proposta ve 
d’un ajuntament, s’ha d’ele-
var al govern l’avantprojec-
te de llei corresponent per 
passar al Parlament, que és 
qui té l’última paraula.

El pas d’una comarca 
a una altra també es pot 
impulsar des de diversos 
municipis a la vegada, la 
comarca o les comarques 
interessades, el govern de la 
Generalitat o altres titulars 
de la iniciativa legislativa. 

haver un que, en lloc de mar-
car una de les dues comar-
ques, hi va escriure “Vall del 

Congost”. 
El procés participatiu, 

que estava obert a tots els 

Un procés que inicia el ple  
i pot durar uns quatre anys

La comissió es 
reunirà en breu 

per fixar els 
passos a seguir

La decisió final correspondria al Parlament

Tot i no ser vinculant, els resultats 
de la consulta de diumenge com-
pleixen els requisits que havia fixat 
Aiguafreda per plantejar-se el can-

vi de comarca del Vallès Oriental 
a Osona. Si va endavant, tot i això, 
el procés serà llarg. L’alcalde parla 
de com a mínim quatre anys.
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Participació

476 vots
(46%)

553 vots
(54%)

Resultats de la consulta

624 vots
(60,6%)

364 vots
(35,4%)

41 vots (4%)

Osona

Vallès Oriental

Blancs / Nuls

Telemàtica

Presencial

d’extraordinari i monogrà-
fic”, sosté Parella, que admet 
que “personalment tenia la 
sensació que el resultat seria 
més equilibrat”. 

Des d’ERC, el portaveu, 
Marc Pedrosa, fa un balanç 
“totalment positiu” de la 
decisió expressada per la ciu-
tadania telemàticament i a 
través de les urnes. Els repu-
blicans, que ja van incloure 
la celebració d’una consulta 
sobre l’adscripció comarcal 

del municipi en el programa 
electoral de 2015, són l’únic 
partit que es va posicionar a 
favor d’Osona. “Ens posarem 
a treballar des de ja per por-
tar a terme el canvi al més 
aviat possible”, indica Pedro-
sa, que destaca la transversa-
litat del resultat en totes les 
edats. 

La CUP, per la seva banda, 
fa una valoració positiva de 
“la bona participació” que hi 
va haver. “Pensem que això 
ha estat en part gràcies al vot 
telemàtic i a l’atenció que 
hi han posat els mitjans de 
comunicació”, diuen. “A falta 
de dades més concretes”, 
atribueixen la victòria d’Oso-
na sobretot al vot jove.

El president del Consell 

NÚRIA ROCA
Alcaldessa 
de St. Martí 
de Centelles 

Sant Martí i Aiguafreda 
són dos municipis dife-
rents, però a efectes pràc-
tics funcionen com un de 
sol. Núria Roca s’esperava 
que a la consulta guanya-
ria Osona, però sí que està 
sorpresa per la contun-
dència dels resultats. En 
qüestions educatives, el 
futbol o el casal d’avis, que 
ja comparteixen, no s’ha 
de notar cap canvi, però en 
serveis socials, per exem-
ple, Aiguafreda depèn del 
Vallès i ella apunta que 
“amb el canvi quedarà tot 
més endreçat”.

PERE MATAS
President 
UE 
Aiguafreda 

Matas es declara oberta-
ment “pro-Osona”, perquè 
“amb el futbol és on hem 
jugat sempre” i “cap on té 
tirada la gent”, tant a l’ho-
ra d’anar a l’institut com 
comprar o gaudir d’esto-
nes d’oci. Ell considera, de 
fet, que l’únic que hauria 
pogut decantar la balança 
a favor del Vallès són els 
veïns nouvinguts proce-
dents de l’àrea metropoli-
tana. “Ara la pilota és a la 
teulada de l’Ajuntament, 
però amb un missatge tan 
clar alguna cosa s’ha de 
fer”, hi afegeix.

ÈRIC
VERGÉS
Músic 

Èric Vergés, d’Els Catarres, 
explica que els dies abans 
de la consulta sí que va 
percebre debat i intercanvi 
d’opinions al seu entorn. 
Ell, però, no s’esperava “ni 
un resultat ni l’altre”. Per-
sonalment sempre ha tin-
gut més tirada cap a Osona, 
sobretot després d’haver 
estudiat a l’institut de 
Centelles i “haver-hi fet els 
amics”, però “també conec 
gent que va votar a favor de 
quedar-se al Vallès”. Ara, 
expectació: “A veure què 
passa i si l’Ajuntament acti-
va el canvi o no.” 

NÚRIA 
GIRALT
Administra-
tiva
 

Núria Giralt va sortir a EL 
9 NOU en plena pandèmia 
perquè viu a Aiguafreda 
i els seus pares, a Sant 
Martí de Centelles, de 
manera que amb el confi-
nament comarcal van que-
dar separats. A diferència 
del seu marit, que creia 
que guanyaria el Vallès, a 
ella els resultats no l’han 
sorprès: “Els motius són 
molt variats, i les dues 
bandes agraden, però d’un 
temps ençà sí que detecto 
que hi ha més tendència 
a moure’s i pujar cap a 
Osona.” 

IGNASI 
MARTÍNEZ 
Alcalde de 
Tagamanent

L’alcalde de Tagamanent, 
Ignasi Martínez, diu que 
“les fronteres polítiques 
no han d’afectar la vida 
quotidiana de ningú”. No 
preveu efectes pel pro-
bable pas d’Aiguafreda a 
Osona. “El límit nord del 
Vallès ara serem nosal-
tres”, comenta l’alcalde. 
La riera de l’Avencó seria 
la frontera: el marge dret, 
d’Aiguafreda, serà a Oso-
na, i l’esquerre, del Vallès. 
“Als veïns de Tagamanent 
els preocupa més tenir 
fibra òptica i bons serveis 
que la comarca.”

QuÈ VARIARÀ? QuÈ NO VARIARÀ?

Serveis
sanitaris

L’hospital de referència continuarà sent 
el de Granollers. El municipi pot decidir i 
l’Ajuntament ara per ara no té intenció de 
canviar.

Serveis
educatius

El municipi passarà a dependre dels 
serveis territorials de la Catalunya Central 
en Educació Infantil i Primària.

El centre de referència per a l’ESO i el 
Batxillerat seguirà sent l’institut Pere 
Barnils de Centelles, com ja passa ara tot 
i pertànyer al Vallès Oriental.

Transport
escolar

El transport escolar cap a l’institut de 
Centelles es gestionarà des del Consell 
Comarcal d’Osona, igual que actualment.

Recollida
de residus

La continuarà prestant la Mancomunitat 
La Plana.

Jutjats
Aiguafreda seguirà formant part del partit 
judicial de Granollers. Aquesta adscripció 
depèn d’una llei estatal.

Recaptació
de tributs

L’oficina de referència de l’Organisme 
de Recaptació i Gestió de Tributs de la 
Diputació passarà a ser la de Vic.

Serveis
socials

Els gestionarà la Mancomunitat La Plana. 
Anys enrere ja se n’havia cuidat aquest 
mateix ens. 

Mossos
d’Esquadra

Es formarà part de l’Àrea Bàsica Policial 
d’Osona i la comissaria de referència 
serà la de Vic. Les denúncies, però, es 
poden presentar a qualsevol.

Emergències Es passarà a dependre de la Regió 
d’Emergències de la Catalunya Central.

El parc de Bombers de referència 
continuarà sent el de la Garriga.

Servei
d’Ocupació

L’oficina del SOC de referència serà la de 
Vic. Actualment, tot i això, les persones 
es poden inscriure a la que els vagi millor 
segons els seus interessos i necessitats.

Registre de
la Propietat

El de Vic serà el de referència.

Hisenda Caldrà acudir a l’oficina de Vic.

Església Pertany al Bisbat de Vic i hi continuarà.

Amb el canvi de comarca...

Comarcal del Vallès Oriental 
i alcalde de Canovelles, Emi-
lio Cordero, mostra el “res-
pecte” per la decisió perquè 
és “sobretot un tema muni-
cipal” i “s’ha de respectar”. Si 
es tira endavant el canvi de 
comarca, “ens posem a dis-
posició de l’Ajuntament per 
fer el canvi de serveis que 
ara s’ofereixen des del Vallès 

Oriental de la millor manera 
possible”. 

El seu homòleg a Osona, 
Joan Carles Rodríguez, apun-
ta en la mateixa direcció: 
“S’obre un procés llarg, i 
nosaltres hi tenim un paper 
terciari. Els tràmits els ha 
d’iniciar el ple municipal i, 
sigui com sigui, estic con-
vençut que els dos consells 

comarcals procurarem sem-
pre el millor per a la ciutada-
nia.” Sí que coincideix amb 
l’alcalde Parella a destacar 
que no s’esperaven un resul-
tat tan clar a favor d’Osona. 
Rodríguez l’atribueix sobre-
tot a la “vinculació emocio-
nal” d’Aiguafreda amb els 
municipis limítrofs, especial-
ment Centelles i Sant Martí.

Va votar un 45% 
del cens i un 

60,6%, a favor 
d’Osona
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Les minicentrals hidroelèctriques de 
Can Trinxet, a Sant Quirze de Besora, 
i la Cúbia, a Ripoll, passaran a ser ges-
tionades per la futura energètica pú-

blica de la Generalitat, que entrarà en 
funcionament a finals d’any. Des del 
consistori de Sant Quirze, que van 
iniciar la lluita perquè quan finalitzi 

la concessió no pugui retornar a mans 
privades, es mostren satisfets i dema-
nen poder intervenir en la gestació 
de l’empresa pública.

Dues hidroelèctriques de Ripoll  
i Sant Quirze revertiran a mans  
de la nova energètica pública
Sant Quirze va començar a treballar fa tres anys perquè els beneficis repercuteixin als ciutadans

Ripoll/Sant Quirze de B.

Guillem Rico

Les centrals hidroelèctriques 
de Can Trinxet, a Sant Quirze 
de Besora, i la Cúbia, al límit 
del terme entre Ripoll i les 
Llosses, passaran a mans de 
la nova energètica pública. 
El Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, a través de 
l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), ha iniciat els tràmits 
per revertir la concessió de 
la primera i extingir la de la 
segona, tal com havien dema-
nat des del consistori de Sant 
Quirze des de fa tres anys. 
El regidor de Medi Ambient 
de Sant Quirze, Arnau Bosch 
(SP-CUP), assegura que l’ini-
ci d’aquest tràmit “l’entenem 
com una victòria de tot el que 
hem anat batallant i estem 
contents que se’ns hagi escol-
tat”. D’aquesta manera aques-
tes dues centrals, juntament 
amb una tercera, a Bescanó, 
no es tornaran a treure a con-
curs “i no s’obrirà la porta a 
una reprivatització”, detalla. 
Així, la Generalitat es farà 
càrrec del recurs i de la ges-
tió. 

Segons detallen des del 
Departament d’Acció Climà-
tica, en el cas de Can Trinxet, 
la concessió, que finalitza el 
30 de juliol de 2024, ja s’ha 
requerit tota la documentació 
al titular, l’empresa Edifica-
ciones Ben, SA, a l’Institut 
Català de l’Energia (Icaen) i a 
la Direcció General d’Energia. 
Aquesta havia de ser la sego-
na minicentral hidroelèctrica 
de Catalunya de la qual n’ha-
via de finalitzar la concessió 
i això ho van veure com una 
oportunitat des del consistori 
de Sant Quirze –al poble n’hi 
ha dues més, la de Can Guixà 
i la de les Illes, que finalitzen 
el 2061–. En les indagacions 
inicials, explica Bosch, van 
demanar documentació de 
centrals properes “per veure 
semblances” i detectar si hi 
havia irregularitats. I en van 
trobar. “Vam trobar la conces-
sió, l’autorització de l’explo-
tació i l’inici de la concessió” 
i segons la llei del moment 
en què es van fer “ens por-

Davant de l’estació de tren, el 
1858 es va fundar la fàbrica de la 
Verneda, anterior a Can Trinxet. 
El 1887 la compra la societat 
Carroggio, Trinxet y Cís, fins al 
1891. Després va passar a mans 
d’Estanislau Tomás i Fill. El 1941 
és propietat de Textil Tomás, 
fins al 1990, quan l’absorbeix 
Gossypium, que la tanca defi-
nitivament el 1993.  És llavors 
quan el salt d’aigua es ven a Edi-
ficios Ben, SA per a la producció 
hidroelèctrica.
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Aquesta central, que es veu des 
de la C-17, al punt quilomètric 
87,6, i a la qual s’hi arriba a tra-
vés d’una palanca de ferro, ali-
mentava la Farga de Bebié. L’edi-
fici de la central es va construir 
als anys 30, segons dades del 
Consorci de Ter, i va ser malmès 
amb l’aiguat de 1940. El 1952 
l’empresa SA Fuerzas del Ter va 
demanar-ne la construcció, que 
l’Ajuntament de Ripoll va apro-
var. Té una potència de 600 kW 
i es calcula que genera 160.000 
euros d’ingressos anuals. 
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que segons la documentació 
que han treballat des de la 
comissió de Medi Ambient 
de Sant Quirze, detalla Joan 
Mena, constaria que era des 
del 1941, quan van finalitzar 
les obres. En tot cas, si fos 
des del 46, hauria acabat ja 
l’any passat. En aquest sentit, 
l’ACA preveu revisar totes les 
concessions per comprovar-
ne la vigència, entre les quals 
les del centenar que hi ha a 
les conques fluvials d’Osona i 
el Ripollès.

Bosch demana que els 
municipis puguin formar 
part del procés de gestació 
de l’energètica pública i “que 
dins de la mateixa empresa 
pública l’Ajuntament pugui 
gestionar aquest recurs”, un 
aspecte que ja plantejava la 
moció que va entrar la CUP 
al Parlament fa uns mesos. 
Volen que el mecanisme que 
surti d’aquests primers casos 

creïn un precedent i que sigui 
vàlid per a les que es puguin 
gestionar de forma pública en 
el futur. Quan van començar 
a reclamar la municipalització 
de les hidroelèctriques, des 
de Sant Quirze pretenien que 
els beneficis que se’n puguin 
obtenir acabin revertint al 
poble. El regidor matisa que 
“en cap cas parlem que siguin 
el 100% dels beneficis”. 
Entenen que “l’aigua és un 
recurs de tots però al mateix 
temps el poble és qui suporta 
la infraestructura” i per tant 
“com s’ha de gestionar i com 
s’han de repartir s’ha de fer 
de la manera més justa pos-
sible”.  El que se n’obtingui 
“serà un ingrés que ara no hi 
és” i del qual es pot beneficiar 
el poble. 

Des del Grup de Defensa 
del Ter (GDT) Jesús Soler es 
mostra també satisfet, per 
una banda, amb la creació de 
l’energètica pública, ja que 
considera que si gestiona les 
hidroelèctriques respectaran 
la legislació i els cabals de 
manteniment –algunes com 
la de Bescanó no ho feien i 
l’expedient d’extinció es pot 
fer pels incompliments–, i, 
per altra banda, també dema-
nen “que les minicentrals 
que produeixen poca energia 
en comparació amb el mal 
ambiental” que fan s’ender-
roquin, igual que les que ara 
no tenen ús.

Han detectat una 
irregularitat en 

la concessió de la 
Cúbia, que havia 

acabat el 2016

tava que havia de caducar el 
2016”, mentre que al registre 
d’aigua, afegeix, hi constava 
el 2061. “Aquesta irregulari-
tat la vam anar denunciant 

per activa i per passiva”, la 
van portar a l’ACA i “ens 
han donat la raó i l’han fet 
revertir. Des de la Generalitat 
detallen que en aquest cas, 

per tant, s’ha iniciat el procés 
de finalització i extinció  de 
la concessió, que era per 75 
anys, i que funcionava, com a 
mínim, des del 1946, encara 

Can TrinxeT
Sant Quirze de Besora

Potència: 890 KW

Titular: Edificacions Ben, SA

Concessió: 1940 (75 anys) Finalització 
d’obres 1949

Fi de la concessió: 1949 + 75 = 2024

Mitjana ingressos anual: 270.000 euros

La CúBia
ripoll

Potència: 600 KW

Titular: Fuerzas del Ter, SA

Concessió: 1931 (75 anys). Finalització 
d’obres el 1941

Fi de la concessió: 1941 + 75 = 2016

Segons el Registre caduca el 2061

Mitjana ingressos anual: 160.000 euros



NOTICIESNOU9EL Divendres, 3 de juny de 2022 5

Un error provoca una pujada de 
tensió sobtada i malmet els aparells 
electrònics de veïns d’un barri de Vic

L’origen va ser la connexió d’un grup electrogen per donar energia mentre es feia manteniment 
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Diversos veïns i veïnes afectats per la pujada de corrent elèctric davant l’estació transformadora

Vic

G.S./G.F.

Dijous 26 de maig. L’em-
presa E-Distribución –la 
distribuïdora d’Endesa– fa 
efectiu un tall del subminis-
trament elèctric que afecta 
una desena de carrers del 
barri de l’Horta Vermella de 
Vic. L’objectiu és realitzar 
treballs de manteniment i 
millora de la xarxa elèctrica. 
Cap a 2/4 de 9 del matí, quan 
va marxar la llum, “es va 
sentir una petita explosió”, 
recorda Joan Muntal, veí de 
l’avinguda Pius XII. Quan al 
cap d’una estona va tornar 
el corrent, “vam començar a 
detectar aparells elèctrics a 
casa que fallaven”, comenta 
Muntal. En el seu cas, “l’as-
censor, el llit elèctric de la 
mare, que és una persona 
gran, l’ordinador... i de mica 
en mica s’hi van anar afegint 
altres coses”, lamenta indig-
nat. La història es repeteix 
uns metres més enllà. Al 
carrer de la Roqueta, Maria 
Dolors Vila també fa llistat 
de tot el que se li va espatllar 
a casa seva: “El motor de la 
porta del garatge, part de la 
cuina elèctrica, la campana 
extractora, el microones, el 
motor del llit articulat...” 

L’origen de la incidència 

d’Electrosat, la botiga de 
reparació d’electrodomèstics 
del barri que aquests últims 
dies ha hagut de fer front a 

una desena de reparacions 
vinculades a aquest fet. 

Més enllà de les molèsties 
de quedar-se sense aparells 

–i així ho han reconegut des 
d’Endesa, tal com s’explica 
en la peça inferior– va ser 
una pujada de tensió des-
prés que els operaris que 
treballaven en les tasques 
de manteniment de la xarxa 
elèctrica haurien connectat 
un grup electrogen per con-
tinuar oferint servei, però 
amb una tensió superior a la 
que pertocava. “Si hi ha una 
pujada sobtada de tensió, 
les plaques electròniques no 
ho resisteixen i s’espatllen”, 
explica Joan Mayans, des 

electrònics quotidians i fins 
i tot imprescindibles com 
poden ser els vinculats a 
facilitar la vida de persones 
grans o amb dificultats de 
mobilitat, els veïns se senten 
“desemparats”. Ho verbalitza 
clarament Jordi Casals, de 
l’avinguda Pius XII, que va 
intentar trobar “el número 
d’incidència per referenciar 
el que va passar”, i va quedar 
marejat i sense cap solució 
“després de parlar amb ordi-
nadors, persones que no et 
donen cap resposta i sentir 
que vas d’un cantó a l’altre”. 
Un dels temors que també 
tenen els afectats és que 
comenci “un partit de tennis” 
entre les asseguradores i 
l’empresa responsable dels 
desperfectes, “i els afectats i 
perjudicats serem nosaltres”, 
diu Casals, tot recordant que 
ja ha hagut de fer front a 
reparacions imprescindibles 
com el videoporter, “que em 
costarà uns 1.000 euros”, o la 
placa elèctrica de la caldera, 
“amb uns 400 euros més”. 
Amb molta indignació, però 
també amb un punt d’ironia, 
Casals explica que després de 
perdre molta estona inten-
tant trobar una solució per 
telèfon es van posar en con-
tacte amb ell perquè valorés 
l’atenció rebuda entre el 0 
i el 10. “Com es poden ima-
ginar, els vaig posar un 0”, 
conclou. 

Endesa assumeix l’errada i 
demana disculpes als afectats

Vic

T.V./G.F.

Des d’Endesa –E-Distribu-
ción és la seva distribuïdo-
ra– han reconegut que hi va 
haver una maniobra que va 
fer l’empresa contractada 
per realitzar les tasques de 
millora i manteniment de la 
xarxa a l’Horta Vermella “i 
això hauria provocat aques-
ta pujada de tensió”. Si es 
produeix una pujada de 
tensió sobtada com va ser 
el cas “és molt probable que 
provoqui que alguns elec-
trodomèstics s’espatllin”.

Amb aquest escenari, i 
després que hi hagi contac-
tat EL 9 NOU, Endesa “assu-
meix l’error i demana dis-

culpes a totes les persones 
que s’hagin vist afectades”. 

D’altra banda, recorden 
que es poden fer arribar les 
reclamacions a la companyia 
“a través dels canals esta-
blerts”. Endesa també apun-
ta que la connexió del grup 
electrogen es va fer “per 
mantenir el servei de llum 
mentre duraven els treballs 
de manteniment”, i així no 
haver de deixar el barri sen-
se corrent elèctric durant 
hores. De fet, remarquen 
que els treballs de mante-
niment i millora de la xarxa 
elèctrica són molt habituals, 
“i gairebé mai hi ha proble-
mes, però de tant en tant 
n’hi pot haver”. Aquest va 
ser el cas de Vic. 

Insten a reclamar a través dels canals establerts
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El centre, ampliat amb noves consultes i sala d’ecografies, es va inaugurar oficialment dimecres
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Foto de família del conseller Argimon amb professionals del CAP de Calldetenes, polítics i altres representants de Salut

Calldetenes

T.V.

El de Calldetenes és l’últim 
centre d’atenció primària que 
s’ha remodelat a la comarca 
d’Osona. El CAP no ha can-
viat d’ubicació, continua al 
mateix edifici que l’Ajunta-
ment, però des del febrer dis-
posa de tres consultes noves, 
una sala d’ecografies, un 
magatzem i, sumant-hi altres 
serveis, ha passat de 170 a 
uns 300 metres quadrats. Tot 
i que les obres van quedar 
enllestides fa quatre mesos, 
el conseller de Salut, Josep 
Maria Argimon, va inaugurar 
formalment les noves instal-
lacions aquest dimecres a la 
tarda, lloant, més enllà de 
la infraestructura, la feina 
dels professionals: “L’atenció 
primària té tot el sentit de la 
medicina: curar, cuidar, acom-
panyar... i treballar en un 
entorn agradable, amb ampli-
tud i llum, ens hi ajuda. És un 
salari emocional que contri-
bueix a atendre bé la gent.” El 
conseller també va destacar 
del CAP de Calldetenes que 
disposa dels aparells neces-

saris per fer ecografies, “el 
fonendoscopi del segle XXI”, 
i que es tracta d’un centre 
acreditat per portar a terme 
docència, és a dir que s’hi 
formen futurs professionals. 
L’alcalde, Marc Verdaguer, va 
remarcar, per la seva banda, la 

necessitat que tenia el muni-
cipi de renovar les instal-
lacions: “Hi treballàvem des 
de fa sis anys, l’antic consul-
tori se’ns havia anat quedant 
petit. Després va venir la 
pandèmia i va reafirmar la 
conveniència de l’ampliació.” 

Això, a banda d’equilibris per 
compaginar l’activitat sani-
tària amb les obres, ha com-
portat la reubicació del casal 
d’avis al casal parroquial, una 
decisió que no compta amb el 
suport de l’oposició. Pel que 
fa al consultori, els treballs 

han costat 217.000 euros. “Era 
una prioritat”, va assegurar 
Verdaguer dimecres, “però 
tot això no tindria sentit 
sense el valor humà. En un 
moment o altre tot el poble 
acaba sent pacient del CAP i 
s’ha d’agrair a les professio-
nals la tasca fonamental que 
desenvolupen i com la porten 
a terme”.

A banda de l’ampliació del 
consultori de Calldetenes, 
que s’ha materialitzat entre 
la tardor de l’any passat i l’hi-
vern d’aquest 2022, a Osona 
també hi ha activa la del de 
Tona. Segons les previsions 
de Salut, el següent on es 
començarà a fer obres hauria 
de ser el de Torelló. El Depar-
tament també té previst cons-
truir i posar en marxa d’aquí 
a quatre anys un edifici de 
nova planta a Manlleu, al parc 
de sota l’Hospital Sant Jaume. 
Pel que fa a Vic, Anna For-
cada, la gerent de l’ICS a la 
Catalunya Central, plantejava 
en una entrevista a EL 9 NOU 
del 14 d’abril la necessitat 
de prendre una decisió sobre 
les instal·lacions del CAP 
Vic Nord, que han quedat 
desfasades, i l’equip del CAP 
d’El Remei també reclama 
unes noves instal·lacions per 
millorar l’atenció als pacients. 
El conseller va dir dimecres 
que d’aquí a quinze dies el 
Departament presentarà un 
pla calendaritzant l’ordre 
d’actuacions.

Ripoll

Jordi Remolins

El director de l’Àrea Bàsica 
de Salut de Ripoll, Sant Joan 
i Camprodon, que també in-
clou els consultoris d’Ogassa, 
Vallfogona i les Llosses, 
ha presentat la renúncia 
al càrrec després que els 
treballadors el convidessin 
a fer un pas al costat. Enca-
ra que oficialment Salut ha 
atribuït la dimissió de Pedro 
Manuel Cabrero a “motius 
personals”, el detonant va 
ser una carta que els matei-
xos professionals dels tres 
CAP d’aquesta àrea havien 
preparat per enviar a la 
direcció de l’Institut Català 
de la Salut a Girona, i que va 
secundar prop d’un 90% de 
la plantilla, segons explica un 
portaveu a EL 9 NOU.

La carta denunciava for-
mes hostils per part de 

Cabrero, haver posat bastons 
a les rodes per evitar que els 
metges fessin dues hores 
diàries de teletreball amb 
motiu de tasques de caràcter 
administratiu, les seves reti-
cències a compatibilitzar la 
direcció amb les feines pròpi-

es d’atenció mèdica, i afirma-
va que durant la pandèmia 
s’havien sentit abandonats. 
Abans de trametre-la a 
Girona, el personal va donar 
l’opció a Cabrero de ser 
conscient de la situació que 
s’havia generat, i ell mateix 

va acceptar de presentar la 
renúncia després d’una tensa 
reunió amb els professionals 
del CAP de Ripoll.

La problemàtica la va 
destapar abans del ple de 
dimarts el grup local del PSC, 
precisament el mateix partit 
d’on és regidor Cabrero a 
l’Ajuntament de Camprodon 
sota les sigles Tots per Cam-
prodon-CP. Els socialistes 
van presentar una moció on 
denunciaven la deixadesa pel 
que fa a la manca de metges 
al CAP de Ripoll, afirmant 
que “un 43% de la població 
no té metge assignat”. També 
apuntaven que durant l’últi-
ma setmana només hi havia 
hagut tres metgesses passant 
consulta, atenent guàrdies i 
desplaçaments domiciliaris 
per un àmbit demogràfic 
de gairebé 11.000 persones. 
L’enrenou que s’ha gene-
rat ha permès que ja hagin 

augmentat de tres a cinc 
els facultatius del CAP de 
Ripoll, a banda de dos més 
que actualment estan de 
vacances.

La moció del PSC, que 
dimarts va ser adoptada i 
votada a favor per la resta de 
grups del consistori després 
d’acordar-ne el contingut 
final, demana al Departa-
ment de Salut de la Genera-
litat que reposi urgentment 
personal mèdic al CAP de 
Ripoll, i que ofereixi incen-
tius a metges i especialistes 
predisposats a instal·lar-se a 
comarques com el Ripollès, 
ja que cal garantir l’equilibri 
territorial i una oferta de ser-
vei i qualitat als ciutadans.

Durant la discussió de la 
moció al ple, el regidor d’Al-
ternativa per Ripoll-CUP, 
Aitor Carmona, va recordar 
que la situació actual és 
“fruit del procés de reta-

Segons el PSC, un 43% dels habitants de Ripoll no tenen assignat cap metge de capçalera

Els treballadors forcen la dimissió 
del director dels ambulatoris de 
Ripoll, Sant Joan i Camprodon

llades i privatitzacions del 
2008”, i la regidora d’ERC 
Chantal Pérez va assenyalar, 
per la seva banda, la difi-
cultat afegida pel fet que el 
Ripollès tingui Olot i Girona 

Tenien una carta 
a punt d’enviar a 
l’Institut Català 

de la Salut a 
Girona 

Calldetenes, el primer dels quatre CAP que hi 
ha previst renovar a Osona entre ara i el 2026
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El conseller Argimon 
visita el Ripollès en 
plena crisi
Ripoll El conseller de Salut 
del govern català, Josep 
Maria Argimon, va visitar 
dimecres diferents centres 
de salut i administratius del 
Ripollès, en una trobada que 
segons l’alcalde de Ripoll, 
Jordi Munell, es va avançar 
després de la pressió exer-
cida per ell mateix durant 
la setmana passada. Argi-
mon va ser a l’Hospital de 
Campdevànol, en una recep-
ció pendent arran del cente-
nari del centre hospitalari, 
i posteriorment al centre 
d’atenció primària de Ripoll 
(a la foto). També va visitar 
l’exposició de Jaume Escala a 
la Biblioteca Lambert Mata, 
i va anar a signar el llibre 
d’honor a l’Ajuntament. 
Entre altres personalitats, 
acompanyaven el conseller 
Gemma Craywinckel, direc-
tora del Servei Català de la 
Salut, i Miquel Carreras, 
gerent de la Regió Sanitària 
de Girona. J.R.

Formació Forestal
Especialitzada

RED OFISAT NORD
El vostre Servei Tècnic Oficial
Osona, Ripollès i Garrotxa

93 886 00 40
Carretera de Roda, 6, Vic

www.mantenimiento.saunierduval.es

Sempre al teu costat
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com a centres hospitalaris 
de referència quan les comu-
nicacions i predisposició 

del personal mèdic a l’hora 
de desplaçar-se és molt més 
fluida cap a Osona.

Pedro Manuel Cabrero 
feia cinc anys que era direc-
tor de l’Equip d’Atenció 

Primària que ocupa l’Àrea 
Bàsica de Salut Ripoll-Sant 
Joan-Camprodon. Just abans 
de presentar la renúncia i 
arran de la moció del PSC, 
va reclamar més metges 
pel CAP de Ripoll. En una 
entrevista a aquest mateix 
mitjà del novembre de 2019, 
Cabrero afirmava que la fuga 
d’especialitats que ha patit 
l’ambulatori de Ripoll en l’úl-
tima dècada “és vist com una 
pèrdua per la població, però 
també serveix per millorar 
la competència, perquè per 
mantenir l’atenció cal una 
freqüència en l’activitat”, i 
apuntava que en el futur cal-
dria donar més valor als infer-
mers sobretot en temporades 
d’estiu i vacances. Després de 
la dimissió, EL 9 NOU no ha 
aconseguit contactar-hi.

A banda de la seva tasca 
professional com a doctor, 
que des de dimecres ja torna 
a exercir al CAP de Cam-
prodon, Cabrero ocupa les 
regidories de Governació, 
Sanitat, Gent Gran, Infància 
i Família, Mobilitat i Segu-
retat de l’Ajuntament de 
Camprodon, on forma part 
de l’equip de govern liderat 
per Xavier Guitart. A més a 
més, és l’actual president de 
la Mancomunitat de la Vall 
de Camprodon.

Formació en 
contaminació 
atmosfèrica i 
salut en l’atenció 
primària d’Osona

Santa Eugènia de Berga

EL 9 NOU

Després de l’estudi que 
van realitzar cinc metges 
residents de l’EAP de Santa 
Eugènia de Berga on es 
posava de manifest que els 
professionals sanitaris de 
l’atenció primària d’Oso-
na consideraven necessari 
ampliar els seus coneixe-
ments sobre contaminació 
atmosfèrica i salut, l’Institut 
Català de la Salut (ICS) de 
la Catalunya Central posarà 
en marxa una nova oferta 
formativa en aquest àmbit. 
Es tracta de dos programes 
independents: un, de quatre 
hores, on es farà una intro-
ducció a la patologia ambi-
ental, la qualitat de l’aire i la 
detecció de tòxics. El segon, 
de 10 hores, tractarà sobre 
la prevenció de les malalties 
cròniques i les síndromes de 
sensibilització central.  

    PUBLICITAT Serveis
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La UVic-UCC impulsa el projecte, que agrupa 14 institucions i que dimarts es va presentar

Suport del CHV als responsables de la vacunació

Vic Els professionals sanitaris, els treballadors i la direcció i els comanda-
ments del Consorci Hospitalari de Vic (CHV) i la Fundació Hospital de la 
Santa Creu (FHSC) es van concentrar dilluns al matí davant de l’Hospital 
Universitari de Vic per defensar la tasca de l’equip que va encapçalar la 
campanya de vacunació contra la covid-19 a Catalunya. Aquests responsa-
bles sanitaris s’enfronten a una possible investigació judicial després d’una 
denúncia per un presumpte retard en la vacunació als agents de la Policia 
Nacional i la Guàrdia Civil. Entre les persones que podrien ser investigades 
hi ha Sara Manjón, actual gerent del CHV i la FHSC. 

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

La Universitat d’Estiu homenatja Antoni Bayés

Vic L’acte d’inauguració de la 27a Universitat d’Estiu va estar marcat per 
l’homenatge que es va fer al prestigiós cardiòleg vigatà Antoni Bayés de 
Luna. Les persones que hi van intervenir van destacar la seva gran tasca 
professional, que l’ha portat a ser un dels cardiòlegs més reconeguts a tot el 
món. També es va posar en valor el seu vigatanisme, que l’ha convertit en un 
dels grans ambaixadors de la ciutat. L’encarregat de fer la lloança de la seva 
figura va ser el també doctor i primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de 
Vic, Josep Arimany, que va recordar que el 1992 Bayés “ja va pronosticar que 
Vic tindria una Facultat de Medicina”.
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La presentació de l’IRIS, dimarts a la Casa de Convalescència. D’esquerra a dreta, Arimany, Erra, Baños, Aloy i Navas

Vic

Jordi Vilarrodà

El rector Josep Eladi Baños 
va parlar dimarts de “dia 
històric”, en la presentació 
pública de l’IRIS, el nou cen-
tre de recerca en salut de la 
Catalunya Central impulsat 
des de la UVic-UCC i que 
s’ha anat gestant al llarg dels 
dos últims anys. Poc donat a 
expressions grandiloqüents, 
Baños insistia en la impor-
tància que 14 institucions de 
diferents comarques s’hagin 
posat d’acord per a la creació 
d’aquest centre, que ofici-
alment té el nom complet 
d’Institut de Recerca i Inno-
vació en Ciències de la Vida 
i la Salut de la Catalunya 
Central. La presentació es 
feia després de la primera 
reunió del seu patronat, i 
l’endemà ja es posava en 
marxa de manera efectiva. Al 
capdavant, hi té un profes-
sional de prestigi, el doctor 
José Jerónimo Navas –que ja 
ha pilotat tot el procés fins 
arribar a aquest moment–, 
i darrere d’ell més de tres-
cents investigadors que han 
mostrat la seva voluntat de 
participar-hi. 

L’IRIS posiciona en el 
mapa de la recerca de salut 
una part del país que fins ara 
no tenia una posició pròpia. 
“Una àrea que és més àmplia 
que la Catalunya Central”, 
deia Baños. Josep Arimany, 
president de la Fundació 

“Ser ambiciosos 
en les àrees del 
que sabem fer”
Vic L’IRIS ja ha identificat  
les línies de treball par-
tint “del que sabem fer”, 
explica el seu director. Hi 
haurà biomedicina, clínica 
(salut mental, oncologia, 
aparell digestiu i aparell 
locomotor), epidemiologia 
i salut pública, envelli-
ment i cronicitat, cures, 
innovació (de la docència 
als productes) i temes 
transversals com les cièn-
cies de l’esport, la gestió 
de dades, el disseny o les 
ciències humanes aplicats 
a la salut. “Sobre aquestes 
bases hem de ser ambicio-
sos i identificar les neces-
sitats dels investigadors”, 
diu el doctor José Jeróni-
mo Navas. Fer tot això fora 
dels que habitualment són 
considerats els nuclis de 
la recerca té més mèrit: 
“Publicar en revistes cien-
tífiques a Harvard és molt 
més fàcil que fer-ho des 
d’aquí, el mèrit dels inves-
tigadors és extraordinari.”

d’Estudis Superiors en Cièn-
cies de la Salut, destacava 
que és l’onzè centre d’aques-
tes característiques que hi 
haurà a Catalunya. Amb un 
model que, a més, “no serà 
hospitalcentrista”, va dir el 
doctor Navas. No hi haurà, 
per tant, un lloc únic on es 
concentrin els investigadors 
sinó que cada un participarà 
en els projectes de recerca 
des del seu propi centre. La 
potència de l’IRIS la dona la 
suma de tots els seus socis. 
Des dels grans hospitals de 
Vic i de Manresa (Consorci 
Hospitalari de Vic, Fundació 

Hospital de la Santa Creu, 
Fundació Althaia i Sant 
Andreu Salut) fins als de 
les comarques veïnes (els 
hospitals de Campdevànol, 
Olot, i Martorell), la salut 
mental des d’Osonament, i 
el gran paraigua de l’Institut 
Català de la Salut (ICS). Al 
ser de naturalesa privada, 
també s’hi ha sumat com a 
cas individual el CAP Vic 
Sud. I per primera vegada, 
un institut d’aquestes carac-
terístiques tindrà també en 
compte el disseny aplicat a 
la salut a través d’Elisava, 
la Facultat de Disseny de la 

UVic-UCC a Barcelona. Tots 
els membres han delegat en 
l’IRIS la seva competència 
de gestió, i el nou institut 
neix així amb entitat jurídica 
pròpia, fet que li permet –per 
exemple– optar a concursos 
competitius de recerca a 
escala europea. De moment, 
arrencarà amb un pressupost 
d’1,8 milions d’euros, als 
quals s’aniran sumant els que 
es puguin obtenir per aques-
tes vies. 

L’IRIS “permetrà estrè-
nyer més la relació entre 
Vic i Manresa”, va remarcar 
Baños. És cert que sense la 

força del projecte universi-
tari conjunt –que fa de pal 
de paller del nou institut de 
recerca– aixecar-lo hauria 
estat impensable. “Demostra 
la força del territori quan 
anem junts, per atreure i 
retenir talent”, va dir l’al-
caldessa Anna Erra. I Marc 
Aloy, alcalde de Manresa, 
va destacar que des de fora 
de l’àrea metropolitana “ens 
hem de reivindicar cada dia”. 
Arimany va posar-hi una pre-
cisió vigatana: “La Catalunya 
Central no m’agrada, prefe-
reixo parlar de la Catalunya 
interior”. 

L’IRIS posa la Catalunya interior 
en el mapa de la recerca en salut
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El sector empresarial és un motor 
important de desenvolupament 
econòmic en la societat actual, que 
demana professionals capacitats per 
assumir-ne la gestió, en un context 
ràpidament canviant. La Facultat 
d’Empresa i Comunicació (FEC) de 
la Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya (UVic-UCC) 
forma aquests professionals del fu-
tur, a partir d’una oferta cohesionada 
de graus, màsters i doctorats, com 
també de cursos a mida i postgraus, 
adaptats a les necessitats de la 
societat. Tot, en una facultat en què 
la convivència dels estudis d’Empre-
sa amb els de Comunicació aporta 
valor afegit i diferencial a la docència 
que s’hi imparteix, i l’alinea a les 
necessitats del moment.  

Una inserció laboral 
del 100%

El 100% de graduats en ADE 
per la UVic treballen abans 
d’un any d’acabar els seus 
estudis, segons es desprèn de 
l’informe de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya (AQU) en relació 
amb la inserció laboral (2020). 
Segons Carme Viladecans, 
“més enllà d’aquesta elevada 
ocupabilitat, els titulats en ADE 
no només troben feina, sinó que 
la troben en places que tenen 
a veure directament amb allò 
en què s’han format”. “De fet, 
molts estudiants surten ja amb 
feina a partir de les estades de 
pràctiques i els que no és així, 
obtenen feina molt ràpidament”, 
afegeix Burgaya. Des dels inicis 
d’aquests estudis ja s’han titulat 
en ADE a la UVic 526 persones.

L’Executive MBA

El nou Executive MBA de la UVic-UCC és un màster innovador, que recull 
l’ampli bagatge i expertesa de la Universitat en estudis de postgrau d’em-
presa. S’imparteix tant en modalitat semipresencial com en línia, treballa 
amb grups reduïts i ofereix un tracte personalitzat. L’anomenat EMBA “forma 
professionals creatius, capaços de liderar en entorns complexos i canviants, 
i s’envolta d’una sòlida xarxa d’empreses col·laboradores”, explica Montse 
Corrius, directora del màster. Pel que fa a la metodologia, combina diferents 
disciplines pràctiques i interactives que condueixen a una nova experiència 
d’aprenentatge basada en el treball vivencial i col·laboratiu. 

Els estudis d’ADE de la UVic:
una formació amb segell propi

El caràcter diferencial 
del grau el fa una oferta 
única, molt lligat a la 
demanda de l’entorn 
econòmic i empresarial 
del territori

La creativitat, l’esperit 
crític, la innovació, 
l’emprenedoria, la 
internacionalització i 
el domini de les eines 
TIC i de l’anglès són 
elements fonamentals 
del grau

Un ADE que fomenta la 
creativitat i la capacitat 
de respondre als reptes

El grau en Administració i Direcció 
d’Empreses (ADE) és un clar exemple 
d’aquesta vocació docent. Segons 
Josep Burgaya, degà de la FEC, “des 
dels inicis, hem pretès no ser una 
oferta més, sinó tenir un caràcter di-
ferencial molt lligat a la demanda del 
nostre entorn econòmic i empresari-
al”. D’aquesta manera, a més d’ad-
quirir els coneixements necessaris 
per a una correcta gestió empresarial, 
l’alumnat d’ADE de la UVic obté eines 
interpersonals com la creativitat i la 
capacitat de respondre als reptes. 
Així, se’l prepara per adaptar-se a 
qualsevol realitat empresarial i afron-
tar amb èxit els canvis constants que 
s’hi vagin produint. Com assenyala 
Carme Viladecans, coordinadora del 
grau, “tenim un pla d’estudis total-
ment actualitzat i que està en sinto-
nia amb les necessitats del mercat 
laboral; a més de les àrees de conei-
xements tradicionals i bàsiques, es 
dona molta importància a la respon-
sabilitat social corporativa, la direcció 
d’operacions, la gestió del talent i la 
gestió de comerç internacional”. Els 

grups reduïts i el tracte directe i per-
sonal permeten la participació activa 
de l’alumnat des del primer dia. 

En aquests estudis d’ADE també hi 
tenen un pes important la innovació, 
l’emprenedoria o la necessària inter-
nacionalització, com també un bon 
domini de les eines TIC. Pel que fa a 
la dimensió internacional, part de les 
assignatures es fan en anglès. També 
es fomenten les estades a l’estran-
ger, de manera que els estudis es 
poden finalitzar en una de les univer-
sitats amb qui hi ha signats convenis 
d’intercanvi. La internacionalització 
es completa amb una considerable 
presència d’estudiants estrangers a 
les aules de Vic. 

La rellevància del teixit 
empresarial

Un altre dels punts forts de la titu-
lació és la connexió amb el teixit 
empresarial. En aquest sentit, els 
estudiants de quart fan pràctiques 
obligatòries en empreses d’àmbit 
nacional o internacional, fet que els 
permet aproximar-se a la realitat 
empresarial. “Les nostres relacions 
amb el teixit productiu i empresarial 

són intenses, en bona part perquè 
volem respondre a les seves pre-
ocupacions, reptes i necessitats”, 
assenyala el degà.

A banda del grau en ADE, a la FEC 
també s’hi imparteixen el grau en 
Màrqueting i Comunicació Empre-
sarial, que “reforça el paper del 
màrqueting com a ròtula que uneix 
dos àmbits diferents, però totalment 
interrelacionats”, com són la comu-
nicació i l’empresa, i el grau en Pu-
blicitat i Relacions Públiques (PIRP), 
“que potencia la comunicació 360º 
o global, i en què la creativitat esde-
vé l’eix vertebrador”, diu Burgaya. 
Així mateix, a la UVic l’alumnat pot 
realitzar dobles graus que combinen 
aquests estudis amb els d’ADE.

Una metodologia 
innovadora

El grau en ADE de la UVic 
compta amb una metodologia 
innovadora, en què es potencia 
una formació integral basada 
en la utilització de metodologies 
actives d’aprenentatge, com són 
la simulació i l’estudi de casos 
reals. “La metodologia que se 
segueix a ADE fa de l’alumne 
el protagonista del seu procés 
d’aprenentatge a través de les 
activitats i els projectes que 
planteja de forma creativa”, as-
senyala Carme Viladecans. Així 
mateix, es fomenta la interacció 
de directius d’empreses a les 
aules i es fan visites a les em-
preses de forma habitual. D’altra 
banda, una part de la docència 
es fa en aules d’informàtica, 
espais de coworking i laboratoris 
de creativitat. 
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FORMIGONERA DE LA PLANA, SA
EN LIQUIDACIÓ

C. dels Vilabella, 16. VIC

Es convoca els accionistes d’aquesta societat a les juntes 
generals ordinària i extraordinària de la mateixa, que se 
celebraran a l’Hotel Up Rooms Vic (passatge Can Mastrot, sense 
número, de Vic) el dia 28 de juny de 2022 a les 18.00 hores en 1a 
convocatòria o, en el seu cas, el dia següent i a la mateixa hora, 
en 2a convocatòria, amb el caràcter d’ordinària, i els mateixos 
dies a les 18.30 hores, amb el caràcter d’extraordinària, d’acord 
amb els següents ordres del dia:

Primer. Censurar la gestió social, examen i, si procedeix, 
aprovació dels comptes anuals corresponents als 
exercicis 2019, 2020 i 2021 (balanç, compte de pèrdues i 
guanys, estat del patrimoni net i memòria) i de l’aplicació 
del resultat d’aquests exercicis.

Segon. Nomenament de censors de comptes i interventors.
Tercer. Precs i preguntes.

Primer. Liquidació definitiva de la societat. 
Segon. Aprovació, si procedeix, del balanç final de liquidació, 

així com la gestió dels liquidadors.
Tercer. Facultar els liquidadors per distribuir l’haver social.
Quart. Facultar els liquidadors per atorgar l’escriptura de 

liquidació i realitzar els tràmits necessaris fins a la seva 
inscripció en el Registre Mercantil.

Es fa constar que qualsevol accionista podrà obtenir de la 
societat a partir d’aquesta convocatòria, de forma immediata i 
gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a aprovació 
de les juntes.

Vic, 19 de maig de 2022

Els liquidadors: Joan Raurell Tortadès i Carles Bou Caralt
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L’home que va atacar amb una 
catana quatre agents dels Mossos a 
Moià s’enfronta a 60 anys de presó

Van patir ferides de diversa consideració a les mans i els braços    

Moià

EL 9 NOU

Per aquest proper dimarts 
al matí, l’Audiència Provin-
cial de Barcelona ha previst 
l’inici del judici oral a un 
home de Moià que el 18 de 
juliol de 2020 va atacar amb 
una catana –una espasa de 
grans dimensions d’origen 
japonès– quatre agents dels 
Mossos d’Esquadra. Segons 
recull l’escrit de la fiscalia, 
els fets van passar cap a 3/4 
de 8 del vespre, quan tècnics 
del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM) i quatre 
agents dels Mossos d’Es-
quadra van anar al domicili 
d’aquesta persona per tal de 
portar a terme “un ingrés 
involuntari de l’acusat a 
la unitat de psiquiatria de 
l’Hospital Sant Joan de Déu 
de Manresa”. En un moment 
de l’operatiu, l’home va 
aconseguir armar-se amb 
una catana que tenia en una 

habitació del seu domicili, i 
segons apunta el ministeri 
públic “es va dirigir cap als 
agents realitzant moviments 
oscil·lants i d’atac”. En les 
maniobres per reduir-lo, els 
quatre mossos van resultar 
ferits de diversa conside-

ració en mans i braços. En 
concret, un d’ells va perdre 
totalment un dit de la mà 
dreta i tres més li van quedar 
parcialment amputats. Els 
altres tres agents van patir 
ferides al braç dret que, en 
alguns casos, els ha condicio-
nat la mobilitat de la mà i el 
canell. 

Per aquests fets, el minis-
teri fiscal acusa l’home de 
quatre delictes de temptativa 
d’homicidi, ja que considera 
que va actuar “amb l’objectiu 
d’acabar amb la vida dels 
agents o conscient que la 
seva acció comportava un 
elevat risc vital”. Així doncs, 
l’acusat s’enfronta a una  
pena de 60 anys de presó. 
També se li reclama una 
indemnització cap als agents 
afectats en concepte de res-
ponsabilitat civil de 75.161 
euros, 74.216 euros, 28.602 
euros i 6.565 euros en funció 
de cada cas. En l’escrit de la 
fiscalia s’hi recull que en la 
petició de la pena s’hi ha tin-
gut en compte l’atenuant que 
apareix en l’article 20.1 del 
Codi Penal. Això fa referèn-
cia al fet que en el moment 
de cometre la infracció penal 
“a causa de qualsevol ano-
malia o alteració psíquica, el 
subjecte no pogués compren-
dre la il·legalitat del fet”.

El ministeri 
fiscal l’acusa de 
quatre delictes 
de temptativa 

d’homicidi 

Ho fa a l’espera de crear un centre propi

El Consell d’Osona adjudica 
el servei de recollida d’animals 
per dos anys, de nou, a la Prote

servei que recull les peticions 
dels ajuntaments” i que es 
van treballar en una comissió. 
Així, la nova licitació oferirà 
captura d’animals vius les 24 
hores del dia cada dia de l’any 
a 37 ajuntaments d’Osona, 
dos més que abans. Entre les 
incorporacions hi ha disposar 
d’un etòleg per treballar les 
modificacions de conducta 
per incrementar la possibi-
litat d’adopció o equipar els 
ajuntaments amb un lector de 
xips per evitar desplaçaments 
innecessaris. El Consell va 
optar per la nova licitació a 
l’espera de poder construir, 
el proper mandat, un centre 
propi com va determinar a 
través d’un estudi.

Vic

EL 9 NOU

El Consell Comarcal d’Osona 
va aprovar per unanimitat el 
contracte del nou servei de 
recollida i custòdia d’animals 
de companyia abandonats 
o perduts a l’Associació per 
a la Defensa dels Animals 
d’Osona (ADAO), la Prote, 

que és qui ho gestionava fins 
ara. Es van presentar dues 
empreses i s’ha adjudicat 
per 80.000 euros més IVA. El 
contracte és de dos anys amb 
dues pròrrogues d’un any 
més cadascuna. La vicepresi-
denta tercera i consellera de 
Medi Ambient del Consell, 
Margarida Feliu, va detallar 
que “és la modificació d’un 

Ven joies robades 
en un hotel de 
Camprodon on 
treballava

Camprodon/Vic

EL 9 NOU

Els Mossos van detenir 
dimecres passat una dona 
de 51 anys com a presumpta 
autora d’un robatori amb 
força i un delicte de furt. El 
25 d’abril, durant una ins-
pecció en un establiment de 
compravenda d’or de Vic, 
es van localitzar unes joies 
de procedència il·lícita. Els 
agents van comprovar que 
havien estat sostretes els dies 
14 i 16 abril en un robatori 
amb força i un furt comesos a 
Camprodon. En el primer cas, 
va aprofitar que treballava al 
servei de neteja d’un hotel 
per sostreure un anell d’una 
habitació, utilitzant la clau de 
què disposava. En el segon, va 
furtar joies d’un domicili on 
havia treballat com a cuida-
dora. També es va comprovar 
que havia venut més joies, 
de dubtosa procedència, a 
diferents establiments des 
de l’any 2019, per un valor de 
més d’11.000 euros. La inves-
tigació continua oberta i la 
detinguda, en llibertat.

Espectacular pràctica  
de rescat dels Bombers 
a la hidroelèctrica de Sau
Vilanova de Sau El Grup 
d’Actuacions Especials 
(GRAE) dels Bombers de la 
Generalitat de Catalunya 
va fer aquest dijous al matí 
una espectacular pràctica a 
la central hidroelèctrica de 
Sau. Es tractava del suposat 
rescat d’una persona incons-
cient en un espai confinat i la 
seva posterior evacuació per 
un pot de 70 metres i la van 
fer de forma conjunta amb 
el personal que treballa a la 
central.
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Roba material 
informàtic i de 
farmaciola en una llar 
d’infants de Vic

Vic Els Mossos d’Esquadra 
van detenir divendres un 
home de 36 anys de Vic com a 
presumpte autor d’un robato-
ri amb força a l’interior d’una 
llar d’infants de la ciutat. Els 
fets van tenir lloc el diumen-
ge anterior entre les 5 i les 6 
de la tarda i l’home hi hauria 
entrat a través del pati i hau-
ria forçat una porta. De dins 
se’n va endur quatre ordina-
dors portàtils i material de 
farmaciola. L’home va passar 
a disposició judicial i va que-
dar en llibertat amb càrrecs.

Ferida de gravetat 
mentre feia 
barranquisme a Ribes

Ribes de Freser Els Bombers 
van rescatar diumenge una 
dona que va resultar ferida 
crítica en caure al barranc 
de la Corba, a Ribes. Segons 
els Bombers, va caure en el 
darrer tram del barranc des 
d’una alçada d’entre 10 i 15 
metres. Un cop van arribar 
els serveis d’emergències la 
van traslladar en helicòpter a 
l’heliport de Campdevànol i 
després a l’Hospital de la Vall 
d’Hebron.
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Part del públic que hi havia a la sala de plens, en un moment de protesta. A la dreta, cares llargues de l’alcalde i alguns dels regidors de l’equip de govern

Manlleu

T.V.

La majoria que sumen ERC 
i JxCat fa que en aquest 
mandat l’equip de govern 
de l’Ajuntament de Man-
lleu arribi als plens amb la 
tranquil·litat de no haver de 
despentinar-se per aprovar 
cap punt. A les sessions no 
hi ha la tensió de fa quatre o 
cinc anys, quan es va trencar 
el pacte amb el PSC i CiU 
marcava perfil propi des de 
l’oposició, però dimarts es va 
viure de tros un dels plens 
més tensos de la història 
de la ciutat, per sobre dels 
debats abraonats que van 
suscitar al seu moment les 
obres a la plaça Fra Berna-
dí. Desenes de veïns es van 
concentrar a les portes de 
l’Ajuntament a l’hora que 
havia de començar i les dues 

hores que va durar la sessió 
ordinària del mes de maig 
–amb la sala plena– van ser 
un continu de queixes i crits 
de dimissió adreçats, sobre-
tot, a l’alcalde i el regidor 
de Seguretat Ciutadana. La 
moguda no va agafar ningú 
per sorpresa: la setmana 
abans la plataforma Manlleu 
Diu Prou havia llançat la 
convocatòria de fer força al 
ple per exigir mesures en pro 
de la seguretat i el civisme a 
la ciutat, però el to i les con-
tínues interrupcions sí que 
van crispar l’ambient fins al 
punt que tant govern com 
oposició van haver de dema-
nar “silenci” i “respecte” en 
reiterades ocasions. Al tram 
final de la sessió, amb el regi-
dor de Seguretat Ciutadana 
responent una pregunta del 
PSC, l’alcalde, Àlex Garrido 
(ERC), va decidir suspendre 

el ple. Això va tensar encara 
més la situació, ja que no 
es va arribar a donar veu al 
públic i la plataforma, per 
tant, no va poder defensar la 
moció que tenia preparada. 
El malestar amb el govern va 
passar aleshores dels crits i el 
rebombori generalitzat a dis-
cussions cara a cara amb regi-
dors. El clima, a més a més, ja 
venia enrarit d’entrada, des 
que a quarts de 8 del vespre 
agents de la Policia Local i 
Mossos d’Esquadra van impe-
dir l’accés de part de públic 
a l’Ajuntament argumentant 
que a la sala de plens no hi 
cabia més gent. Membres de 
la plataforma els van recrimi-
nar la prohibició de pas dient 
que s’estava vulnerant el 
dret de la ciutadania a seguir 
la sessió i, entre crits des de 
baix la plaça, van penjar pan-
cartes amb frases com “Si no 

en sabeu, plegueu” o “Volem 
una comissaria dels Mossos”. 

En aquest context, el con-
sistori va anar avançant en 
l’ordre del dia i es va par-
lar de seguretat només en 
torn de precs i preguntes. 
El regidor no adscrit Aleix 
Estrada va convidar l’equip 
de govern a replantejar-se el 
projecte de la futura comis-
saria de la Policia Local, 
defensant que amb “una 
infraestructura de mínims 
seria més pràctic i ens estal-
viaríem molts diners”, i 
Marta Moreta (PSC) va recu-
perar el fil de plens anteriors 
per demanar la dimissió o 
destitució d’Arnau Rovira 
(JxCat): “Els incidents que 
s’han produït a Manlleu els 
darrers mesos no es poden 
considerar fets aïllats. La 
manca de lideratge i la ges-
tió nefasta al capdavant de 

l’àrea de Seguretat Ciutada-
na han portat inacció i molta 
preocupació i insatisfacció 
per part dels ciutadans i 
ciutadanes.” Abans que Gar-
rido prengués la decisió de 
suspendre el ple, Rovira va 
respondre afirmant que les 
estadístiques reflecteixen un 
descens dels robatoris a la 
ciutat entre el 2021 i el 2022. 
També va insistir que a Man-
lleu s’està invertint més que 
mai en seguretat i va citar, 
entre altres mesures, la cre-
ació d’una unitat més espe-
cialitzada a dins la Policia 
Local i la posada en marxa de 
càmeres de videovigilància 
als punts amb major concen-
tració de delictes.

La moció de la plataforma 
Manlleu Diu Prou, que va 
quedar pendent de defensar 
al ple, reclama més efectius 
policials al municipi, tant en 
recursos humans com mate-
rials, i pressió a la Generali-
tat “per trobar una solució 
que garanteixi la presència 
permanent i indefinida 
d’efectius dels Mossos d’Es-
quadra a Manlleu”. 

Les seves intervencions, les més aplaudides

Aleix Estrada ja és formalment 
regidor no adscrit

Manlleu

T.V.

Aleix Estrada ja és formal-
ment regidor no adscrit. 
Durant el ple d’aquest 
dimarts es va donar compte 
de la seva nova condició 
després que ERC l’expulsés 
de l’equip de govern i que 
també hagi deixat de formar 
part del grup de JxCat. Sense 

el paraigua de partit, Estra-
da va intervenir en diversos 
punts de l’ordre del dia, 
qüestionant, per exemple, 
si la recollida porta a porta 
és el model més adequat per 
Manlleu. Les seves interven-
cions van ser les més aplau-
dides pel públic, en contrast 
amb els crits contra l’equip 
de govern en què havia estat 
integrat fins al mes abans.

Desenes de veïns ‘col·lapsen’ 
el ple de Manlleu per reclamar 
mesures contra la inseguretat 
L’alcalde va acabar suspenent la sessió pel rebombori, els crits i la crispació a dins la sala

Codi QR 
per veure 
íntegrament el 
ple de Manlleu 
d’aquest 
dimarts
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Torelló preveu duplicar els pisos 
socials i arribar a 300 en sis anys

El ple aprova per unanimitat el nou Pla d’Habitatge. Han detectat que hi ha 326 pisos buits

Torelló

Guillem Rico

Arribar als 300 habitatges 
de lloguer social el 2027 és 
un dels objectius del nou Pla 
d’Habitatge que va aprovar 
per unanimitat el ple de 
Torelló aquest dilluns. S’hi ha 
donat llum verd després d’un 
any de treball, també partici-
patiu, amb una enquesta que 
van respondre 135 persones, 
i sessions de treball en què 
no van tenir la participació 
desitjada, com reconeixia el 
regidor de Serveis Territori-
als, Adrià Jaumira (ERC-JpT). 
El regidor detallava que amb 
la xifra que es marquen es 
preveu que d’aquí a cinc anys 
un 5,3% del total d’habitatge 
sigui social. Per determinar 
aquesta xifra s’han basat en 
el Pla Territorial Sectorial 
d’Habitatge de Catalunya, 
que marca objectius de 
cara al 2042 quan hi hauria 
d’haver un 8% d’habitatges 
d’aquestes característiques. 
Actualment, segons les dades 
analitzades, el parc d’habitat-
ge assequible i social està for-
mat per 154 pisos i la previsió 
és fer-ne 151 més en sis anys 
que sortirien de promocions 
pendents d’acabar, cessions o 
masoveria urbana.

Els reptes que planteja el 
nou pla són, entre d’altres, 
fomentar el lloguer, facilitar 
l’emancipació dels joves, 

Liciten les 
obres del Club 
per 3,8 milions 
d’euros

Torelló

G.R. 

El ple de Torelló d’aquest 
dilluns va aprovar amb els 
vots favorables d’ERC-JpT, 
CUP i PSC i l’abstenció de 
JxCat el projecte executiu 
de reforma i ampliació de 
l’edifici del Club, redactat 
per Julià Arquitectes Asso-
ciats, per fer-hi un centre 
cultural. En el mateix ple 
ja es va aprovar l’expe-
dient de contractació de 
l’obra per un import de 3,8 
milions, per poder escur-
çar terminis, segons el 
regidor de Serveis Territo-
rials, Adrià Jaumira (ERC-
JpT). En la valoració del 
concurs, detallava, s’han 
inclòs altres paràmetres 
com la garantia o la revisió 
de possibles esquerdes 
prèvies en edificis veïns, 
a banda del preu. El ter-
mini de les obres serà de 
18 mesos. Des de la CUP 
Jordi Casanova valorava 
positivament que s’hagin 
tingut en compte altres 
aspectes.

tenir edificis eficients ener-
gèticament i també acces-
sibles, o prevenir la pèrdua 
de l’habitatge i la pobresa 
energètica. 

Jaumira també va explicar 
que ha finalitzat l’estudi de 
pisos buits al qual es van com-
prometre en plens anteriors. 

Han detectat que al poble hi 
ha 326 habitatges “aparent-
ment buits”, dels quals 68 són 
de persones jurídiques, és a 
dir, el 21%. Un cop fet aquest 
estudi, va detallar el regidor, 
des de l’Oficina d’Habitatge 
s’iniciaran els expedients per 
poder aplicar els recàrrecs 

de l’IBI que es van aprovar ja 
amb les ordenances del 2021, 
per als que estiguin buits i no 
es posin a lloguer.

Maria Àngels Casals (CUP) 
va reiterar la manca d’ha-
bitatge protegit i va afegir 
que de cara al futur s’han 
de tenir en compte “reptes 

com preparar l’envelliment 
de la ciutadania i habitatges 
adaptats a les noves realitats 
i desigualtats. Des del PSC 
Joan Carmona va apuntar que 
donaria suport al govern per 
poder tirar endavant els pisos 
de lloguer social que hi ha 
pendents.

El pla vol desencallar els blocs 
d’habitatge protegit pendents de fer 
al carrer Comte Borrell
Torelló El consistori torellonenc es va reunir 
fa uns dies amb la Fundació Família i Benes-
tar, a la qual va reclamar la construcció de 36 
habitatges protegits que quedaven pendents 
de fer a la zona del carrer Comte Borrell. 

Allà hi ha dues promocions d’habitatges, 
una feta amb mòduls prefabricats el 2011 (a 
la foto) i una segona de la qual només es va 
construir una quarta part, detallava el regi-
dor de Serveis Territorials, Adrià Jaumira. 
Dels 36 pisos pendents de fer, van demanar 
que n’hi hagi 12 de venda i 24 de lloguer, 
deia el regidor.
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Sant Quirze de Besora

G.R.

El ple de Sant Quirze va 
aprovar aquest dimarts 
l’acord de verificació i dili-
genciament del text refós 
del Pla d’Ordenació Urba-
nística Municipal (POUM) 
amb la incorporació de les 
prescripcions de les zones 
inundables que els havia 
requerit la Comissió d’Ur-
banisme de la Generalitat. 
Aquest és, segons el regidor 
d’Urbanisme, Joan Mendo 
(ERC), el darrer pas per 
donar llum verda al pla que 
es va iniciar el 2010. Al ple 
del mes de març es va apro-
var inicialment aquest text 
refós i ara “sembla que per fi 

estarà correcte”, per la qual 
cosa esperen que la Comis-
sió d’Urbanisme el doni per 
tancat el 15 de juny i “ja 
puguem començar a treba-
llar amb el POUM”, detallava 
Mendo. 

El treball va començar fa 
12 anys i el gener del 2018 
se’n feia l’aprovació defini-
tiva però calia adequar algu-
nes normatives de l’ACA. 
El maig de l’any passat se’n 
va fer l’última versió, però 
la mort de l’arquitecte que 
l’havia redactat va tornar a 
encallar els tràmits ja que hi 
havia dubtes de qui havia de 
signar el document, un fet 
que finalment s’ha acabat 
desencallant, detallava l’al-
calde, David Solà (CUP).

A mitjans de mes ja hauria d’estar vigent

Sant Quirze aprova el darrer 
tràmit del POUM que va 
iniciar fa 12 anys 

Per una Plana Viva l’estendrà a més ajuntaments

Manlleu, Torelló, els Hostalets 
i Folgueroles aproven la moció 
per protegir l’espai agrícola

Vic

T.V.

Els ajuntaments de Torelló, 
els Hostalets de Balenyà, 
Manlleu i Folgueroles són 
els primers que han apro-
vat, aquesta setmana, una 
moció de la plataforma Per 
una Plana Viva que insta les 
administracions a compro-
metre’s a protegir el territori. 
Tal com explicava EL 9 NOU 
del 4 d’abril, el col·lectiu –que 
agrupa una quarantena d’en-
titats, entre les quals el Grup 
de Defensa del Ter o centres 
excursionistes d’arreu de la 
comarca– defensa “una plani-
ficació conjunta i coherent” 
per salvaguardar “el mosaic 
agroforestal únic” de la Plana 

de Vic, i limitar el creixement 
tant urbanístic com d’infraes-
tructures. El text que s’ha pre-
sentat als consistoris proposa, 
per exemple, que el Consell 
Comarcal impulsi la creació 
d’una Carta del Paisatge i una 
agència de dinamització de la 
pagesia que pugui fer de banc 
de terres i acompanyi la gent 
amb ganes d’incorporar-se al 
sector primari. 

Els ajuntaments que apro-
ven la moció es comprome-
ten, alhora, a protegir els 
espais naturals i agrícoles 
tant com sigui possible, apro-
fitant primer el que ja hi ha 
construït. La intenció de la 
plataforma és fer taca d’oli i 
aconseguir el suport de tots 
els municipis de la plana. 

Comença la regulació 
d’estiu del trànsit als 
accessos de Fontalba 
i Daió

Queralbs Coincidint amb 
el cap de setmana llarg de la 
segona Pasqua, l’Ajuntament 
de Queralbs i el Parc Natural 
de les Capçaleres del Ter i el 
Freser inicien la regulació 
d’estiu de l’accés motoritzat 
als paratges de Fontalba i 
Daió, com es va fer l’any pas-
sat. A Fontalba s’hi posa una 
barrera de 2/4 de 8 del matí 
a 2/4 de 8 del vespre i només 
podran passar els qui hagin 
reservat plaça –màxim 60– i 
que hauran d’abonar 5 euros. 
A Daió de Baix, es posarà la 
barrera de 9 del matí a 2 del 
migdia a l’inici del camí d’ac-
cés. Aquí no cal fer reserva, 
es limitarà a omplir les 40 
places i també caldrà fer el 
pagament de 5 euros. En tots 
dos casos, si està ple, hi hau-
rà un informador ambiental 
oferint possibilitats alterna-
tives.
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L’obús, rovellat i amb pedretes incrustades
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L’accés de formigó al refugi antiaeri de la plaça Cívica

El va descobrir per casualitat una família de Taradell

Viladrau

T.V.

Arnau Roura, de Taradell, i 
el seu fill Guifré, de 4 anys, 
van trobar un obús a la riera 
Major aquest dijous al matí, 
a l’altura de la resclosa de 
Masvidal. Tal com expliquen 
ells mateixos, tenen per cos-
tum remuntar el curs fluvial 
tot caminant i els va sorpren-

dre descobrir, entre dues 
roques a dins de l’aigua, una 
peça metàl·lica amb anelles 
de coure. En agafar l’objecte 
van veure que tenia forma 
cilíndrica, que estava rovellat 
i que portava incrustades 
petites pedres erosionades 
per l’aigua, és a dir que pro-
bablement feia anys que 
l’obús no es movia de lloc.

Tot i la mala cobertura, van 

aconseguir posar-se en con-
tacte amb el 112 i la Guàrdia 
Municipal de Viladrau es 
va fer càrrec de la troballa. 
Segons Roura, està previst 
que artificiers de la unitat 
TEDAX dels Mossos d’Es-
quadra es desplacin aquest 
divendres al poble per estu-
diar la peça i decidir com 
procedir.

Les descobertes d’artefac-
tes de la Guerra Civil són 
habituals a Osona, el Ripo-
llès i el Moianès. El març 
passat es va detectar un altre 
obús a les instal·lacions d’un 
esplai a Santa Maria d’Oló  
on fins i tot l’havien fet ser-
vir com a cendrer.

Denuncien que tapa la visió de la portalada

Ripoll

J.R.

L’entrada del refugi antiaeri 
de la plaça Cívica que s’ha 
estat reformant ha provocat 
crítiques de l’oposició del 
consistori de Ripoll. L’en-
cofrat de formigó que s’ha 
instal·lat fa perdre la visibili-
tat de la portalada del mones-
tir per als vianants que pugen 

pel carrer Sant Pere. Chantal 
Pérez (ERC) va preguntar 
al ple de dimarts qui havia 
establert els criteris de l’edi-
ficació, de la qual va alertar la 
perillositat en cas que la gent 
s’hi enfili. Roger Bosch (ERC) 
va afegir que l’Ajuntament 
no es pot permetre ser molt 
curós amb les dimensions 
dels rètols de les botigues o 
el color dels edificis, per afa-

vorir un volum tan poc curós 
entorn del complex monàstic. 
Tampoc va donar-hi el visti-
plau el socialista Enric Pérez, 
que a banda de qualificar-lo 
de “poc reeixit” va apuntar 
que s’hi han plantat heures 
per millorar-ne l’estètica a 
mesura que s’hi enfilin. El 
regidor de Serveis al Territo-
ri, Joaquim Colomer (Junts), 
va afirmar que l’entrada del 
refugi s’ha construït segons 
els criteris de la Generalitat i 
que l’encofrat s’ha fet repro-
duint a l’exterior les dimen-
sions que hi ha a l’interior. A 
més va justificar que l’obra 
encara no està enllestida i 
que hi falta la senyalització.

Troben un obús de la guerra 
a la riera Major a Viladrau 

L’accés del refugi antiaeri  
de Ripoll enutja l’oposició



NOTICIESNOU9EL

Josep Antoni Vallbona, amb Sant Miquel de Balenyà al fons

“Mai s’ha consultat si el 
nom de Sant Miquel de 
Balenyà és el que volem”
Josep Antoni Vallbona (UM), president de l’EMD de Sant Miquel de Balenyà

Sant Miquel de Balenyà

Guillem Freixa

Josep Antoni Vallbona és des 
del maig del 2019 el president 
de l’entitat municipal des-
centralitzada (EMD) de Sant 
Miquel de Balenyà. La pobla-
ció es troba a les portes de fer 
una consulta per decidir quin 
ha de ser el nom oficial.

El presentem com a pre-
sident de l’EMD de Sant 
Miquel de Balenyà. Com li 
hauria agradat que l’anome-
nés?

De moment, com a pre-
sident de Sant Miquel de 
Balenyà, que és l’opció que 
toca ara de manera oficial.

El 17 i el 19 de juny es farà 
una consulta per saber quin 
ha de ser el nom oficial del 
poble. La reclama la població, 
aquesta consulta?

És una reclamació històrica. 
El nom actual, Sant Miquel de 
Balenyà, ens ve de l’any 1991, 
i com diem els del poble va 
ser imposat per Seva, quan el 
municipi es va annexionar el 
terme de Balenyà-Estació. Mai 
s’havia consultat a les urnes ni 
s’havia demanat a la població 
de Balenyà si era el nom que 
volien i els hi agradava. És un 
tema que ha anat quedant allà, 
han passat els anys i ningú 
havia tornat a plantejar si Sant 
Miquel de Balenyà era el nom 
que volíem o optàvem per 
altres de més històrics.

La gent de Sant Miquel de 
Balenyà diuen que són de 
Balenyà. I punt.

Sí, sempre hem dit que ens 
agradaria que fos Balenyà i res 
més. El que passa és que en 
el seu moment els Hostalets 
de Balenyà va reivindicar 
aquest nom històric i ara tot 
el seu municipi està recone-
gut amb aquest nom. Encara 
que la gent digui que són dels 
Hostalets de Balenyà. Això 
fa que no puguem optar a 
Balenyà.

En la consulta es plante-
jarà continuar amb Sant 
Miquel de Balenyà o canviar 
a Balenyà de l’Estació. Si 
surt la segona opció serà 
una manera d’oficialitzar el 
Balenyà a seques. Són mur-
ris.

És una de les intencions. 
El que ens trobem amb Sant 
Miquel de Balenyà és que la 
partícula de Balenyà l’estem 
perdent. Ens quedem amb el 
Sant Miquel i res més. I nosal-
tres som de Balenyà de tota 

la vida. L’estratègia és portar 
el Balenyà al davant perquè 
aquest sigui el nom que es 
quedi. I Balenyà de l’Estació 
també és prou curt perquè es 
consolidi i perduri. 

Balenyà-Estació era la 
primera opció i no els hi van 
acceptar.

També havíem treballat 
amb el nom de l’Estació de 
Balenyà, però com que volíem 
plantejar només una alterna-
tiva a Sant Miquel de Balenyà 
va caure. I qui determina si el 
nom d’un poble és vàlid o no 
és la Generalitat a través d’un 
informe que redacta l’Insti-
tut d’Estudis Catalans. I ens 
van puntualitzar que per ser 
acceptat no hi podia haver el 
guió i calia posar la fórmula 
‘de l’Estació’.

S’ha plantejat asseure’s 
Balenyà, Seva i Sant Miquel 
de Balenyà i trobar una solu-
ció al tema del nom? Han 
canviat moltes coses des de 
fa trenta anys.

Seva hi té poc a dir. En el 
seu moment ja ho van fer i 
considerem que les coses no 
es van fer com tocava. Els que 
han vingut al darrere tam-
poc han volgut demanar als 
habitants de Sant Miquel de 
Balenyà què és el que volien. I 
des dels Hostalets, en conver-
ses amb l’anterior alcaldessa, 
Anna Magem, o amb l’actual, 
Carles Valls, ens han fet saber 
que ells són grans defensors 
de Balenyà com a nom històric 
del seu municipi. Potser cal-
dria veure què hi diu la pobla-
ció dels Hostalets. 

Parlant de consultes 
per temes d’identitat dels 
pobles, han seguit de prop la 
d’Aiguafreda?

Ens hem centrat més en 

aquelles consultes que tenen 
més a veure amb la nostra 
situació. Darrerament hi va 
haver el procés de Sant Carles 
de la Ràpita, que va escollir 
dir-se la Ràpita, i a Osona vam 
tenir el canvi de Santa Maria 
de Corcó per l’Esquirol. Són 
consultes que no són vincu-
lants, però on és molt impor-
tant establir un reglament a 
través dels percentatges de 
participació. En això ens hi 
vam fixar molt.

La demanda de la indepen-
dència com a municipi enca-
ra està sobre la taula?

Sempre hem dit que la fina-
litat és que acabem sent un 
municipi més de la comarca 
d’Osona. També com hem 
explicat sempre, hi ha dues 
normatives –la catalana i l’es-
tatal– que ens ho posen real-
ment difícil per convertir-nos 
en municipi. Perquè parlem 
de distàncies amb el poble de 
referència i xifra d’habitants 
que ara mateix no complim. 

Per tant, és una utopia 
continuar parlant de la inde-
pendència?

Utopia no, perquè avui en 
dia en política tot pot canviar 
en un tres i no-res. El que 
diem és que si Catalunya fos 
independent, ja ens cauria la 
normativa estatal. I després 
només caldria canviar la llei al 
Parlament. 

Recentment han aprovat 
el nou conveni de relacions 
amb Seva. Quina valoració 
en fa?

És un conveni que s’ha 
treballat molt. La negocia-
ció entre les dues parts s’ha 
allargat més d’un any, i hi ha 
hagut moltes reunions. En 
part, estem contents perquè 
s’han aconseguit millores 
importants pel que fa al finan-
çament de la xarxa d’aigua en 
baixa. I també perquè s’ha fet 
un pas endavant en temes de 
vigilància. En concret des de 
la primavera hem recuperat 
la Guàrdia Municipal, i per 
tant ha millorat la seguretat 
al poble gràcies a la presèn-
cia dels agents al terme de 
Balenyà. 

El primer conveni es va 
fer tot just crear l’EMD. S’ha 
notat que en aquesta sego-
na negociació hi havia més 
maduresa entre les parts?

S’ha notat en alguns aspec-
tes. També és cert que els 
equips negociadors del 2015 
poc tenien a veure amb els 
actuals, tot i que hi ha mem-

bres que han repetit. També 
és cert que des de Sant Miquel 
de Balenyà, tot i haver fir-
mat el conveni, creiem que 
cal resoldre alguns temes 
de finançament amb l’Ajun-
tament de Seva. I tenim el 
compromís que es treballarà 
perquè així sigui.

Reclamen més finança-
ment. Per fer què?

Per exemple una de les 
qüestions en què l’EMD no 
té competències és en temes 
del POUM, el planejament 
urbanístic. Però sí que en 
tenim en llicència d’obres i 
certes qüestions d’urbanisme. 
Això fa que hagis de tenir un 
arquitecte i un equip adminis-
tratiu per a aquesta àrea. I ara 
mateix no arriben els recursos 
per aguantar aquestes estruc-
tures. 

Té dret a intervenir en els 
plens de Seva i ho fa. Per què 
creu que és important fer-ho?

Quan entro en aquest man-
dat i revisant la normativa de 
l’EMD observo que un dels 
punts que inclou és el dret del 
president a participar en els 
plens del municipi, en aquest 
cas Seva. Sabem que als plens 
de Seva es parla molt de Sant 
Miquel de Balenyà. Hem de 
tenir en compte que som una 
tercera part del municipi. Per 
tant, és normal i considerem 
que és important que el pre-
sident sigui en els plens per 
reivindicar o donar a conèixer 
el que té a veure amb el nostre 
terme.

On no poden ser presents 
és a la Mancomunitat La  
Plana i al Consell Comar-

cal d’Osona. Han plantejat 
poder-hi ser?

Amb la Mancomunitat La 
Plana la normativa és clara: 
per formar-ne part, la llei de 
mancomunitats de Catalunya 
diu que has de ser un muni-
cipi. Es tractaria de canviar la 
paraula municipi per ens local, 
que és el que som. Això està 
lluny, perquè s’hauria de fer al 
Parlament. Pel que fa al Con-
sell Comarcal d’Osona, i en 
concret al Consell d’Alcaldes, 
hi ha una trava administrati-
va: en altres comarques, les 
EMD participen del Consell 
d’Alcaldes, però el secretari 
del d’Osona vol que argu-
mentem com s’hauria de fer, 
perquè no veu clara la inter-
pretació que s’ha fet en altres 
consells comarcals com el de 
l’Urgell. 

Parlem de projectes. Un 
d’ells és el pas a nivell per 
anar a la fàbrica de Monells. 
En quin punt es troba?

Sempre hem volgut una 
solució definitiva. I aquest 
mandat han canviat les coses. 
Vam començar amb un pont 
que havia de creuar les vies i 
que havíem de finançar des de 
l’EMD, i ara es planteja un pas 
a nivell que se’n farà càrrec 
la mateixa fàbrica i Adif. En 
aquest moment ja hi ha conve-
ni amb Monells, i s’està a punt 
de signar amb Adif. Quan es 
faci la signatura, al cap de 18 
mesos començaran les obres. 
També tenim el compromís 
que quan es faci el desdobla-
ment del tren aquest pas a 
nivell quedi suprimit i es faci 
un pas soterrat. 

“L’estratègia és 
portar Balenyà 

al davant perquè 
sigui el nom que 

es quedi” 

“Als plens de Seva 
es parla molt 

de Sant Miquel 
i considero 

important ser-hi”
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També es treballa en la 
ronda nord i ja els han fet 
arribar un primer dibuix.

Amb el pas a nivell acon-
seguiríem treure el trànsit 
del mig del poble que va a  
Monells i amb la ronda nord 
o variant, tot el trànsit que 
va a Seva, el Brull, Viladrau 
i el Montseny. És un pro-
blema per a molts veïns. La 
variant la faran entre dues 
administracions: el tram que 
va de la rotonda del Tinell a 
la carretera de Taradell és de 
la Diputació, i el compromís 
és que comencin les obres el 
primer trimestre del 2023. I 
el segon tram, de la carretera 
de Taradell a la carretera de 
Seva, és de la Generalitat. El 
compromís d’execució és per 
al 2025, però han assumit 
el compromís d’avançar-ho 
perquè les dues obres vagin 
coordinades i acabin al mateix 
moment.

Com és la relació amb 
Tona? Fa un any hi va haver 
enrenou per la retirada 
d’unes lletres que anuncia-
ven el municipi tonenc a la 
rotonda de les Quatre Carre-
teres.

És una cosa que ve de lluny, 
de l’anterior mandat, quan des 
de Sant Miquel de Balenyà ja 
es va expressar a l’Ajuntament 
de Tona que les lletres tal com 

estaven ubicades portaven a 
l’error del poble que entraves. 
Vam demanar que les col-
loquessin de manera diferent i 
Tona va optar per retirar-les.

Les lletres són una anèc-
dota del problema de fons 
en aquest punt. S’ha d’afron-
tar una revisió dels termes 
municipals?

Vam seure les tres parts 
implicades –Seva, Tona i 
Sant Miquel de Balenyà–, i 

vam parlar durant diverses 
trobades de la zona de les 
Quatre Carreteres. És un punt 
estratègic per Sant Miquel 
de Balenyà, perquè hi ha la 
gasolinera, el restaurant, etc. 
I és evident que també té 
molta importància per Tona. 
Per tant, aquí ningú hi volia 
perdre res. I la negociació no 
va arribar a bon port i es va 
deixar aparcada. Es va consi-
derar que amb el que es parla-
va, Sant Miquel de Balenyà hi 
perdia més que hi guanyava, 

i des de Tona tampoc es va 
acceptar la nostra proposta. 
Tot i això, considerem que és 
un tema que cal resoldre i s’hi 
haurà de fer front.

Es tornarà a presentar com 
a president de l’EMD?

Com he dit públicament, la 
meva intenció és tornar-me a 
presentar. Considero que s’ha 
fet bona feina en aquest man-
dat, i hi ha coses importants 
que caldrà executar en els pro-
pers quatre anys. També haig 
de dir que falta parlar-ho amb 
la resta del grup d’Unió Muni-
cipal (UM). Vull pensar que 
podré optar a la reelecció.

Hi ha debat dins d’UM 
sobre qui ha de ser candidat 
a president?

S’ha de parlar dins del grup. 
Unió Municipal sempre està 
obert a nous membres i noves 
persones que en vulguin for-
mar part. I si hi ha alguna per-
sona que creu que vol optar a 
ser candidat a la presidència 
doncs s’haurà de debatre.

Però vostè, ja sigui amb 
UM o amb algun altre pro-
jecte, presentar-se es presen-
tarà?

La meva voluntat és que em 
pugui presentar amb el mateix 
projecte que el 2019, Unió 
Municipal, però si no és així hi 
ha legitimitat per fer-ho amb 
un altre grup o sigles.
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Josep Antoni Vallbona, amb Sant Miquel de Balenyà al fons

El concessionari oficial Subaru de Vic, Àngel Danés, ha estat guardonat 
amb el premi a Concessionari de l’Any 2021. El premi l’atorga la 
mateixa firma d’automòbils als seus concessionaris en reconeixement 
a la bona trajectòria, regularitat, quota de finançament i amb 
termes d’índex de satisfacció de clients, en els àmbits comercial i de 
postvenda. L’acte va tenir lloc a Madrid, el passat dia 5 de maig. A la 
dreta de la fotografia s’hi pot veure Albert Oriol, responsable comercial 
de l’empresa, en el moment de recollir el guardó.
A partir del mes de novembre, està prevista l’arribada del primer 
model elèctric 100% de la marca, el Subaru Solterra, amb 466 km 
d‘autonomia i de 610 km en trajectes urbans, amb tracció a les quatre 
rodes i amb dos nivells d’acabat. Aquest any també està prevista 
l’arribada del nou Subaru BRZ, amb un motor 2.4T de 235 CV.

Forjant compromís,
proFessionalitat

i tracte personalitZat

comercial@ferroscollell.com 
www.ferroscollell.com

Tel. 93 886 28 27

inoXiDaBle · serVeis metal·lÚrGics · tall lÀser
elaBoraciÓ Ferralla · acers caliBrats
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“En altres 
comarques les 

EMD participen 
del Consell 
d’Alcaldes”  

    PUBLICITAT Serveis
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Alumnes i professors de l’Institut de Tona i del Centre Ocupacional de Sant Tomàs a l’escenari de La Canal, on aquest divendres estrenen el muntatge

Sumar capacitats
Alumnes de 4t d’ESO de l’Institut de Tona i del Centre Ocupacional de Sant Tomàs fan el 

projecte ‘Photober’, que vincula la fotografia i la música i que culmina amb un espectacle

Tona

Guillem Rico

Un gerro trencat i unes flors, 
ja seques, l’ombra de les 
quals queda projectada en 
una paret aparentment blan-
ca. És una de les imatges que 
es troben al perfil d’Insta-
gram <@photober.challenge>, 
que han activat els alumnes 
de les optatives de Música i 

d’Educació Visual i Plàstica 
de 4t d’ESO de l’Institut de 
Tona i els usuaris del Centre 
Ocupacional de Sant Tomàs 
que hi ha a tocar de l’institut. 
“A vegades la gent veu roses 
seques i pensa que són llet-
ges i no té per què ser així”, 
tot depèn del punt de vista, 
deia Mònica Bantulà, una de 
les alumnes de l’Institut de 
Tona divendres passat men-

tre assajaven el muntatge 
visual i musical Photober, que 
culmina el projecte inclu-
siu amb el mateix nom que 
han portat a terme des del 
setembre. Eva Vilamala, pro-
fessora de VIP, apuntava que 
la fotografia és “una bonica 
manera de posar de manifest 
les diferents mirades que té 
tothom” i per tant “era molt 
difícil veure qui havia fet les 

fotos”. La voluntat també era 
“demostrar que les persones 
són diferents entre si, però 
no perquè formen part d’un 
o altre col·lectiu”. I aquestes 
imatges també es podran 
veure en l’espectacle que fan 
per a tots els públics aquest 
divendres a les 8 del vespre a 
la sala La Canal de Tona.

Izabella Wasilewska, 
educadora del centre ocupa-

cional, detallava que “pels 
usuaris és una vivència úni-
ca, hem quedat parats amb 
la mirada desperta que hem 
arribat a tenir fent fotos, 
hem fet fotos que no esperà-
vem” i tots, alumnes i usua-
ris, afegia, “hem fet un camí 
molt agradable” en el qual 
han reflexionat. I en aquest 
camí també s’hi ha sumat 
la música amb el professor 
Carles Teixidor, que també 
ha fet classes als alumnes del 
centre ocupacional que fan 
sonar copes o les fustes. I els 
alumnes d’ESO hi posen bate-
ries, guitarres, teclats i veus.

El projecte va començar al 
setembre amb les restricci-
ons anticovid encara vigents, 
per la qual cosa a l’inici la via 
d’Instagram va funcionar bé 
per al projecte. Més enda-
vant, amb la flexibilització 
de les mesures van arribar 
les trobades. Carla Busquets, 
també alumna de 4t d’ESO, 
deia que “després de la pri-
mera trobada ja teníem ganes 
de tornar-hi”. Les dues alum-
nes deien que “molts cops 
es discriminen persones per 
les seves capacitats i tenim 
el mateix dret i ganes per fer 
activitats”. Gabriel González 
i Jaume Prat, usuaris del cen-
tre ocupacional, deien que 
l’experiència havia estat molt 
bona i feien una crida a veure 
el muntatge, que “esperem 
que agradi a tothom”. 

El Col·legi d’Enginyers premia 
un treball de dos alumnes de 
l’institut Jaume Callís de Vic

Vic Arnau Noguer i Ignasi Casas, alum-
nes de 2n de Batxillerat de l’institut 
Jaume Callís de Vic, han guanyat el 
premi al millor treball de recerca del 
Col·legi d’Enginyers de Barcelona. El 
treball porta per títol “Els porters del 
futur”, l’ha tutoritzat el professor Joan 
Miarons i ha consistit en la construcció 
d’un porter automàtic que utilitza el 
reconeixement facial. Des del centre 
detallen que dels nou finalistes del 
premi, dos eren del centre vigatà. L’al-
tra finalista era Hilda Crusats, que ja 
va rebre un dels premis Àngels Vilado-
mat, que organitza el mateix institut.

Dos estudiants de 
Manlleu, guardonats  
al Concurs BBVA  
de Dibuix Escolar

Manlleu Dos alumnes de 
Manlleu, Oriol Garcia, de 
l’escola Pompeu Fabra, d’11 
anys, i Andrea Pérez, del 
Casals Gràcia, de 7 anys, 
han estat guardonats en 
el 41è Concurs BBVA de 
Dibuix Escolar que convoca 
la Fundació Antigues Caixes 
Catalanes. S’hi van presentar 
2.220 dibuixos de 185 centres 
de tot el territori català i el 
cap de setmana passat es van 
lliurar 70 guardons.

Taller sobre gènere 
i sexualitat per a 
professionals  
i famílies, a Ripoll

Ripoll En el marc del Pla 
Educatiu d’Entorn l’Ajunta-
ment de Ripoll ha organitzat 
un taller per a famílies i un 
per a professionals de l’àmbit 
educatiu i social per donar-
los eines per acompanyar els 
infants i joves en temes de 
gènere i sexualitat. El farà 
l’educadora social especialit-
zada Glòria Salvador dimarts a 
2/4 de 6 per a famílies al Casal 
Cívic de la Devesa del Pla i 
dijous per a professionals.

Cristina de Sancha presenta a Torelló el 
llibre ‘A ritme d’infant’, publicat per Eumo
Torelló Canviar la mirada dels adults cap als infants i apren-
dre a compassar la vida al seu ritme. Aquesta és la proposta 
que Cristina de Sancha, mestra d’educació infantil i autora 
del premiat blog Marona de Colors, fa en el llibre A ritme d’in-
fant (Eumo Editorial), que aquest dimecres es presentava a la 
Biblioteca Dos Rius de Torelló en un diàleg amb el periodista 
Jordi Vilarrodà, d’EL 9 NOU. Des de la seva experiència docent 
i també de mare, l’autora ha volgut fer “una guia d’acompa-
nyament” que tant pot ser vàlida per a mestres i educadors en 
general com per a pares i mares, davant del repte de compagi-
nar una vida personal cada vegada més estressant amb la vida 
d’uns infants (els de 3 a 6 anys) que tenen un altre sentit del 
temps i necessiten el seu propi ritme. “L’objectiu d’aquest lli-
bre és, ras i curt, transformar la mirada que tenim de la infan-
tesa.” I per això dona també pautes molt concretes sobre qües-
tions com la importància del joc, l’adquisició del llenguatge, la 
relació entre famílies i escoles i la gestió de les emocions. 
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Concert benèfic per a les víctimes de la guerra

ACOLLIDA FAMÍLIES UCRAÏNESES
Sala Polivalent de Seva

Dissabte 19:30 h

11 JUNY
Concert de

GOSPEL

ENTRADES:
agenda.el9nou.cat

Organitzat per
l’Ajuntament
de Seva

VIC

MANLLEU

CENTELLES

RODA DE TER
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Més mesures per intentar frenar 
l’expansió de l’eruga del boix

Osona, el Ripollès i el Moianès figuren entre les comarques més afectades per la plaga

Vic/Ripoll/Moià

EL 9 NOU

Amb l’inici del mes de juny 
torna l’alerta per la plaga de 
l’eruga del boix que la Gene-
ralitat calcula que ja ha defo-
liat un terç dels boixos cata-
lans. Les comarques d’Osona, 
el Ripollès i el Moianès 
consten entre les que tenen 
una major extensió i grau 
d’afectació, juntament amb el 
Berguedà i la Garrotxa, on es 
va detectar el focus inicial el 
2014. Segons el Departament 
d’Acció Climàtica, Alimen-
tació i Agenda Rural de la 
Generalitat, aquesta espècie 
invasora ja és present a 193 
municipis de 23 comarques 
i ja ha afectat unes 170.000 
hectàrees a Catalunya, el que 
representa un 31% del total 
de boixos. 

Per fer front a la plaga, el 
departament ha iniciat un 
assaig pilot d’endoteràpia 

L’assaig d’endoteràpia vegetal en boix del parc Nou d’Olot

vegetal que podria ser un bon 
mètode per evitar que els 
boixos i boixedes singulars de 
més alt valor cultural, social 
i natural es vegin afectats 
greument per la plaga. L’han 
iniciat en un parc d’Olot i 
consisteix a injectar directa-

ment en els arbres i arbus-
tos un compost químic que 
prova la mort de les erugues 
després de la ingesta de les 
fulles. Apunten que aquest 
tipus de tractament ha donat 
resultats positius amb altres 
plagues. La prova pilot s’em-

marca en un pla d’acció con-
tra aquesta plaga que porta 
a terme altres mètodes, com 
la col·locació de trampes per 
capturar les papallones, la 
confusió sexual amb feromo-
nes o la lluita biològica amb 
insectes parasitoides. 

Al Ripollès, per exemple, 
s’han posat en pràctica algu-
nes mesures a través de la 
plataforma Salvem el Boix, 
que va instal·lar caixes niu el 
2020 a Gombrèn per afavorir 
l’arribada d’ocells que s’ali-
mentin de les erugues i les 
papallones.

Les primeres papallones 
acostumen a volar a partir 
del mes de juny. D’agost a 
octubre la plaga té dues gene-
racions més que fan que sigui 
molt abundant a l’estiu, cosa 
que provoca alarma social per 
la gran quantitat de papallo-
nes atretes per la llum que 
voleien al voltant de làmpa-
des, fanals i focus.

El Parc del 
Montseny regularà 
aparcaments  
a Collformic

El Brull

EL 9 NOU

El Parc Natural del Montseny 
vol introduir un sistema de 
gestió de les zones d’apar-
cament de la vall de Santa 
Fe i de Collformic. Una de 
les opcions seria regular 
l’aparcament i que els usuaris 
haguessin de fer una reserva 
prèvia a través d’una aplicació 
per a telèfons mòbils. Ho va 
explicar Joana Barber, cap del 
Servei de Gestió de Parcs de 
la Diputació, que va recordar 
que tots dos sectors tenen 
línies de transport públic per 
accedir-hi tot l’any. La idea és 
que els usuaris puguin saber 
si hi ha disponibilitat de 
places i, si no, tinguin l’alter-
nativa del transport públic. 
Barber va admetre que la 
línia de Collformic “costa una 
mica més” de consolidar i va 
apuntar que els serveis a les 
estacions de Vic i Balenyà-
Tona-Seva i Viladrau funcio-
nen “força bé”. 

    PUBLICITAT Serveis
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Pere Mitjavila
i Compte

Ha mort cristianament el dia 28 de maig, a l’edat de 85 anys.

A.C.S.

La seva esposa, Dolors Gubieras Campdelacreu; fills, Joan i 
Mercè, Jordi i Montse; nets, Martí, Irene, Núria i Gil; germans, 
Angeleta, Ramon, Emili, Margarida, Agustí i Joan; germans 
polítics, nebots, cosins i tota la família, en participar-vos tan 
sentida pèrdua, us preguen que el tingueu present en les vostres 
oracions i us agraeixen les mostres de condol rebudes, així com 
l’assistència a l’acte de l’enterrament.

Manlleu, juny de 2022

Mercè Ortiz
i Rius

La Mercè de Can Blancafort
Ha mort cristianament el dia 29 de maig, a l’edat de 70 anys.

A.C.S.

El seu espòs, Xavier Carrera Farrés; fills, Xavier, Marc i Isa, i Jordi; 
netes, Irais i Jana; germans, Roser i Jordi, Carme i Lluís; germans 
polítics, Anna M. i Francesc; nebots, cosins, tota la família i la raó 
social Blancafort 2000, SL, en participar-vos tan sentida pèrdua, us 
preguen que la tingueu present en les vostres oracions i us agraeixen 
les mostres de condol, així com l’assistència a l’acte del seu comiat. 
També volen donar les gràcies a l’equip de metges, infermeres i tot 
el personal de l’Hospital de la Santa Creu de Vic i del CAP de Roda, 
pel seu caliu humà i les atencions rebudes. 

Vic-Roda de Ter, juny de 2022

Joan Sena
i Sicart

Membre de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals

El rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de 
Catalunya, la presidenta de la Fundació Universitària Balmes, 
els estudiants, el professorat i el personal de serveis expressen

el més sentit condol a familiars i amics.

Vic, juny de 2022

Àlex Roca
i Remolins
Que va morir el 31 de maig

Declarat fill adoptiu de Manlleu

El consistori municipal de Manlleu manifestem a la seva esposa, fills, 
familiars i amics el més sentit condol i expressem el nostre sincer 
agraïment per la tasca realitzada al llarg de la seva vida a favor de la 
nostra ciutat. Així mateix, el Jutjat de Pau s’afegeix a les mostres de 
condol i el sentiment de pèrdua per qui va ser durant anys jutge de pau 
de Manlleu.

Manlleu, juny de 2022

Mercè Alibés
i Magem

Vídua de Josep Roca Puig
Ha mort cristianament el dia 1, a l’edat de 89 anys.

A.C.S.

Els seus fills, M. Carme i Xevi Sañé, Joan i Teia Puntí; nets, 
Cristina, Laura, Adrià i Elena, Arnau i Carla; germà, Florenci; 
germans polítics, nebots, cosins i tota la família, en participar-
vos tan sentida pèrdua, us preguen que la recordeu en les 
vostres oracions i us agraeixen les mostres de condol, així com 
l’assistència a l’acte de l’enterrament.
També volen donar les gràcies a l’equip de metges i infermeres 
i tot el personal de la Residència El Nadal de Vic, pel seu caliu 
humà i les atencions rebudes.

Vic, juny de 2022

Camil Arisa
i Crosas

Vidu de Montserrat Planas Cisneros
Ha mort cristianament el dia 2, a l’edat de 94 anys.

A.C.S.

Els seus fills, Montse i Joan Clarà, Pere i M. Loreto Clotet; nets, Eva i 
Joan, Jordi i Emma, Tina i Ferran, i Marta; besnets, germana política, 
nebots, cosins i tota la família, en comunicar-vos tan sentida pèrdua, 
us preguen que el recordeu en les vostres oracions. Se celebraran les 
exèquies aquest divendres, dia 4, a les 10 del matí, a la Sala Multiconfes-
sional del Tanatori de Vic. L’acte de l’enterrament tindrà lloc tot seguit, 
al cementiri de Roda de Ter.
Domicili: c. Ramon Martí, 36. Roda de Ter.
Capella ardent núm. 1 del Tanatori de Vic.
Cuberta Serveis Funeraris. C. Sot dels Pradals, 2.

Roda de Ter, juny de 2022
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L’associació de veïns del barri del Remei disposarà 
d’un nou local social a la rambla Tarradellas
Vic En la presentació del projecte de comunalitat de la ciutat 
de Vic –vegeu pàgina 36–, també es va fer referència al nou 
local que l’Ajuntament posarà a disposició de l’associació 
de veïns del Remei, i que estarà ubicat a la rambla Tarrade-
llas número 13. Tal com va explicar el regidor del barri del 
Remei i responsable de les àrees de Ciutadania i Participació, 
aquest espai “també podrà ser utilitzat pels membres de la 
nova comunalitat, de les entitats que ho sol·licitin així com 
pel consell de barri”. La recerca i selecció del local s’ha fet 
“col·lectivament”, amb el consell de barri, i finalment la més 
viable ha sigut la de la rambla Tarradellas. Un cop es tanqui 
el conveni definitiu amb la propietat, es faran algunes refor-
mes per millorar-ne l’accessibilitat i la previsió seria obrir-lo 
de cara al setembre. Des de l’associació de veïns entomen el 
repte de dinamitzar-lo, “tot i que no compleix amb les expec-
tatives que teníem”, va apuntar Mar Cañellas.
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Àlex Roca

Mor Àlex 
Roca, exjutge 
de pau i fill 
adoptiu de 
Manlleu

Vic/Ripoll

EL 9 NOU

Àlex Roca, exjutge de pau i 
fill adoptiu de Manlleu, va 
morir aquest dimarts als 88 
anys. Nascut a Ripoll el 1933, 
es va traslladar a Manlleu el 
1974 per treballar a Rodin, 
empresa del grup ripollès 
Soler i Palau. Implicat en la 
vida civil de Manlleu durant 
gairebé mig segle ha col-
laborat en múltiples entitats 
i institucions, com el club 
excursionista o el d’esquí, 
l’arxiu parroquial, el Patro-
nat de l’Hospital i la residèn-
cia o el Centre de Dia Josep 
Roqué. Durant anys, Roca va 
documentar episodis de la 
història local que va publicar 
en diversos llibres i en una 
secció d’efemèrides al Man-
lleu Publicació i a la revista 
El Ter. Entre 1998 i 2006 va 
ser jutge de pau, el 2011 va 
fer el pregó de festa major 
i a principis d’aquest any va 
ser nomenat per unanimitat 
fill adoptiu. La cerimònia per 
retre-li un últim comiat es va 
fer aquest dimecres a l’esglé-
sia de Santa Maria.

Comencen les obres 
del Bon Preu a la 
plaça Major de Tona

Tona L’Ajuntament de Tona 
ha anunciat que a partir del 
15 de juny començaran les 
obres a l’edifici de l’antic 
cinema Orient, a la plaça 
Major, on està previst que 
s’instal·li un supermercat 
Bon Preu. Els primers dos 
mesos estaran marcats per 
l’enderroc de l’edifici, i per 
aquest motiu hi haurà una 
sèrie d’afectacions al trànsit 
rodat al seu pas pel carrer de 
la Font i del Call. El mercat 
setmanal es traslladarà al 
carrer Torres i Bages.
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Creix l’audiència d’EL 9 NOU
Un estudi de l’empresa Infortécnica assegura que una de cada dues persones llegeix habitualment el diari

Vic/Ripoll

EL 9 NOU

Un de cada dos osonencs i 
ripollesos majors de 15 anys 
ha llegit alguna de les edici-
ons d’EL 9 NOU del darrer 
mes i gairebé el 84% de la 
població l’ha fullejat alguna 
vegada l’edició impresa del 
diari. Tot i les dificultats que 
viu el sector de la premsa 
escrita en general, l’últim 
estudi d’audiència elaborat 
per l’empresa Infortécni-
ca-Audimedia mostra unes 
xifres de seguiment dels 
mitjans del Grup EL 9 NOU 
molt elevades. El nombre 
de lectors de cada edició se 
situa en les 26.830 persones, 
que hi destinen un temps 
mitjà de 7,8 minuts al dia, 
que equival al 38,1% del 
que la gent dedica a llegir la 
premsa. Deixant de banda les 
xifres de l’any 2020, que van 
venir condicionades per la 
pandèmia i el confinament, 
la línia de l’audiència del 
diari és clarament ascendent. 
I és també un lector molt 
heterogeni tant pel que fa al 
sexe com l’edat, ja que també 
el 82,3% dels menors de 35 
anys asseguren haver llegit 
EL 9 NOU. L’estudi es va fer 
a través de 306 enquestes 
telefòniques a la població 
major de 15 anys de les dues 
comarques entre els mesos 
d’octubre i desembre de 
l’any passat.

En el cas d’EL9NOU.CAT, 
la web del Grup EL 9 NOU, 
l’audiència també continua 
creixent. Deixant de banda 
les xifres de l’any 2020 en 
què la pandèmia va dispa-
rar de forma espectacular 
la demanda d’informació 
de tots els mitjans digitals, 
EL9NOU.CAT per exemple 
va doblar la seva audiència, 
el creixement dels lectors del 

digital durant l’any passat 
va ser del 58% respecte al 
2019. Gairebé la meitat de la 
població d’Osona i el Ripo-
llès ha visitat alguna vegada 
la web d’EL 9 NOU, que 
rep una mitjana de 16.375 
usuaris únics al dia, que hi 
dediquen un temps mitjà de 
2,5 minuts. Si s’acumulen 
els totals de lectors diaris 
de l’edició impresa i l’edició 
digital sumen 34.113 perso-
nes, que equival gairebé a 
dos de cada deu osonencs i 
ripollesos. Tal com passa amb 
l’edició impresa, el perfil de 
lector està molt igualat per 
sexe i la franja d’edat amb 
més seguiment és la de 35 a 

55 anys, seguida a molt poca 
distància de la de menors de 
35 anys.

També el creixement del 
nombre de seguidors de les 
xarxes socials del Grup EL 9 
NOU és constant. Els gairebé 
72.900 seguidors acumulats 
per les xarxes socials equi-
valen a prop del 39% de la 
població de les dues comar-
ques. L’estudi no inclou les 
d’EL 9 TV i EL 9 FM, que 
incrementarien encara més 
aquest percentatge. La xarxa 
social amb més seguidors és 
Twitter, tot i que les que més 
han crescut durant l’últim 
any són YouTube (70,8%) i 
Instagram (23,3%). Aquesta 
última xarxa ja ha desbancat 
Facebook com a segona xar-
xa social del grup amb més 
seguidors.

El perfil del 
lector és molt 

heterogeni, tant 
pel que fa a l’edat 

com al sexe
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Croada contra les burilles

Estudien implantar un càrrec de 20 cèntims per cigarreta que es recuperarien si es retorna i es recicla. 
Les burilles de totes les cigarretes venudes a Catalunya generen cada any 4.280 m3 de residus tòxics
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els microplàstics i altres contaminants de les burilles afecten la flora i la fauna

La Conselleria d’Acció 
Climàtica està estudiant 
introduir un sistema de 
devolució de burilles per 
fomentar-ne el reciclatge. 
Consistiria en un càrrec de 
20 cèntims per cigarreta, 
4 euros per paquet, que es 
podrien recuperar si es torna 
la burilla. La proposta, que 
estaria inclosa en l’esborrany 
de la nova llei de residus de 
Catalunya, té com a objectiu 
reduir les xifres actuals que 
apunten que el 70% de les 
burilles van a parar al medi 
natural. Segons ha explicat 
el director de l’Agència de 
Residus de Catalunya, el 
pradenc Isaac Peraire, el sis-
tema que s’implantaria seria 
molt semblant al de retorn 
d’ampolles i les màquines 
per retornar les burilles 
s’instal·larien als mateixos 
llocs on es pot comprar tabac. 
Peraire afirma que aquesta 
mesura no tindria un afany 

recaptador, sinó una visió 
mediambiental. Els filtres de 
les cigarretes estan fabricats 
amb acetat de cel·lulosa, un 
plàstic no biodegradable que, 

per acció de la llum solar, es 
fragmenta formant micro-
plàstics que contaminen les 
aigües i els fons marins. Les 
burilles de totes les cigar-

retes venudes a Catalunya 
generen anualment més de 
4.280 metres cúbics de resi-
dus tòxics. Els microplàstics 
i altres contaminants proce-

dents de les burilles –com la 
nicotina i diferents metalls 
tòxics– afecten la flora i la 
fauna, inclosos els peixos i 
els mariscos que consumei-
xen els humans. La burilla 
d’una única cigarreta pot 
contaminar 10 litres d’aigua.

Altres efectes positius del 
càrrec a les cigarretes podria 
ser en els incendis. El llança-
ment de cigarretes enceses 
són la causa d’incendis fores-

tals –durant la darrera dèca-
da s’han cremat a Catalunya 
12.000 hectàrees de boscos 
per aquest motiu–, però tam-
bé és el motiu de gairebé un 
de cada cinc incendis a la llar 
amb víctimes mortals.

Entre les dades de l’im-
pacte del tabac a Catalunya 
destaca que per fabricar 
els més de 8.000 milions de 
cigarretes venudes durant 
l’any passat es van haver de 
talar 28 milions d’arbres a tot 
el món.

una única 
cigarreta pot 

contaminar 10 
litres d’aigua
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Transformar-nos per salvar el planeta
Agbar ofereix solucions innovadores per a la gestió sostenible dels recursos i per protegir 
la salut ambiental

Projecte de restauració ambiental dels aiguamolls artificials de depuració a Begudà

Agbar, líder en la preservació del medi ambient
Agbar, companyia amb una 
trajectòria de més de 150 anys, 
ofereix solucions innovadores 
per a la gestió sostenible dels 
recursos naturals i contribueix 
a protegir la salut ambiental de 
les persones, en línia amb el 
full de ruta de l’Agenda 2030 
i els objectius de desenvolu·
pament sostenible (ODS) de 
les Nacions Unides. Agbar té 
cura de l’aigua i presta serveis 
ambientals a 1,37 milions de 
llars, empreses i administraci·
ons de més de 300 municipis 
de Catalunya i les Balears.
La companyia aposta per la 
mitigació del canvi climàtic 

mitjançant la gestió responsa·
ble de l’aigua i la seva regene·
ració, la generació i la compra 
d’energia verda, la valoritza·
ció dels residus i la millora de 
la qualitat 
de  l ’ a i re . 
A q u e s t e s 
són a lgu·
nes de les 
línies d’ac·
tuació, que 
es recolzen en la innovació i la 
digitalització per accelerar la 
transformació ecològica i con·
tribuir així a protegir el planeta 
i millorar la qualitat de vida de 
les persones.

El 2021, Agbar va generar 
10,5 milions de kWh d’energia 
elèctrica produïda amb fonts 
renovables, principalment, de 
la cogeneració mitjançant bio·

gàs (90%) i la 
fo tovo l ta ica 
(10%). Durant 
aquest any, la 
companyia té 
previst posar 
en marxa 22 

noves instal·lacions fotovoltai·
ques a Catalunya, que gene·
raran 1,3 milions de kWh/any. 
La seva estratègia de reduc·
ció de la petjada de carboni 
implica també la progressiva 

implantació del vehicle elèc·
tric a la flota, que el 2021 ha 
assolit la xifra de 168 vehicles 
elèctrics.
Agbar calcula la seva petjada 
de carboni i està adherida al 
Programa per a la reducció de 
les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle de l’Oficina 
Catalana del Canvi Climàtic.
Així mateix, la companyia 
aposta per la preservació de 
la biodiversitat a través de la 
naturalització de les instal·
lacions en espais protegits, 
com a la Garrotxa, i la gestió 
dels aiguamolls de depuració 
al Delta de l’Ebre.

El planeta Terra és la nos·
tra única llar. No hi ha 
un pla B. La humanitat 
té l’obligació de cuidar·
lo i salvaguardar·ne els 
recursos finits. Per això, 
cal adoptar canvis trans·
formadors que ens per·
metin entreveure un futur 
més sostenible.

El Dia Mundial del Medi 
Ambient, que se celebra 
el 5 de juny, porta aquest 
any per lema “Una sola 
Terra” i reclama actuar 
per preservar els recursos 
naturals i impulsar un estil 
de vida més ecològic i 
sostenible davant l’emer·
gència climàtica.

L’aigua, un recurs bàsic 
per a la vida, pateix les 
conseqüències d’aquest 
canvi climàtic. Sequeres 
i inundacions se succeei·
xen. Disminueix la quali·
tat de l’aigua i, sobretot, 
encara s’agreuja més la 
seva escassetat. El 2030, 
s’estima que el 47% de 
la població viurà en àre·
es amb estrès hídric. El 
creixement de la població 
mundial requereix més 
recursos i aliments, per 
la qual cosa cada vegada 
caldrà més aigua per a 
l’agricultura, la indústria i 
les ciutats. En concret, es 
calcula que la demanda 
d’aigua augmentarà entre 
un 20% i un 30% d’aquí 
al 2050.

La companyia aposta per la 
mitigació del canvi climàtic 

mitjançant la gestió 
responsable de l’aigua

Agbar impulsa plans de 
resiliència per fer front als 
efectes del canvi climàtic 
sobre els recursos hídrics. 
Per això, ha desenvolupat 
una plataforma digital que 
permet analitzar, mitjançant 
simulacions, la capacitat de 
les principals infraestruc-
tures existents d’una ciutat 
per mitigar els efectes de les 
inundacions i avaluar mesu-
res alternatives per millorar 
la resiliència de la zona. És 
especialment útil a les zones 
de clima mediterrani exposa-
des a episodis de pluges tor-
rencials que seran cada cop 
més freqüents.

Tenir cura del planeta suposa 
reduir el volum de residus, 

reutilitzar i reciclar. L’any 
2021, Agbar ha regenerat 
4 hectòmetres cúbics d’ai-
gua i ha valoritzat el 87,7% 
dels residus gestionats a les 
depuradores. Així mateix, 
està instal·lant columnes de 
càrrega d’aigua regenerada 
per destinar-la a serveis de 
neteja i reg, amb l’objectiu 
de reduir la pressió sobre les 
fonts d’aigua potable.

L’aposta de la companyia va 
més enllà i impulsa l’econo-
mia circular per encaminar-
se cap al residu zero. Agbar 
ha posat en marxa un model 
de transformació de les 
depuradores tradicionals en 
ecofactories, un model pre-
miat per les Nacions Unides 

i que s’està aplicant al sane-
jament en alta de municipis 
de la Costa Brava. Es tracta 
de veritables fàbriques de 
recursos que regeneren l’ai-
gua per a nous usos (reg 
agrícola, ambiental com la 
recàrrega d’aqüífers i indus-
trial), valoritzen els residus i 
els utilitzen, per exemple, per 
produir energies renovables 
com el biogàs, i generar així 
un impacte positiu al seu 
entorn.

Només hi ha un planeta 
Terra. Tenir cura de la seva 
riquesa ambiental és una 
missió col·lectiva. Cada gest 
compta.

Resiliència i economia circular

Agbar abasteix les seves instal·lacions amb energia verda.
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Ara,
molt
més que
energia

Truca'ns  
900 828 494
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El Grup Especial de Preven-
ció d’Incendis Forestals, el 
Cos d’Agents Rurals i les 
ADF han posat en marxa la 
campanya per prevenir els 
incendis forestals que tenen 
el seu origen en el borrissol 
que produeixen els arbres de 
ribera, sobretot el pollancre 
i l’àlber. La campanya que es 
fa cada any des del 2011 té 
com a objectiu la prevenció 
de danys personals i mate-
rials, però també preservar 
aquests espais amb un ric 
ecosistema biològic. Són 
corredors on habiten moltes 
d’espècies de fauna, sobretot 
ocells que en aquesta època 
inicien el període repro-
ductor. La pol·linització del 
pollancre es fa en aquesta 
època de l’any i allibera 
unes llavors minúscules 
amb llargs pèls cotonosos. 
En zones on n’hi ha molts 

Impuls a les zones de baixes emissions
Vic i Manlleu hauran d’aplicar restriccions als vehicles més contaminants abans d’acabar el 2025

Tot i el revés que va suposar 
la sentència del Tribunal Su-
perior de Justícia que donava 
la raó a les entitats contràri-
es a la zona de baixes emis-
sions (ZBE) de Barcelona, 
la Generalitat manté el seu 
compromís amb el desple-
gament d’aquestes mesures 
per restringir el trànsit dels 
vehicles més contaminants 
a tots els municipis de 
Catalunya de més de 20.000 
habitants. Això suposarà que 
Vic i Manlleu disposin de 
zones de baixes emissions 
abans d’acabar l’any 2025. A 
través del Departament d’Ac-
ció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, la Generalitat 
ha obert fa pocs dies una lí-
nia d’ajuts de 6 milions d’eu-
ros per als municipis d’entre 

20.000 i 230.000 habitants 
per dissenyar i implantar 
ZBE. Els ajuts provenen del 
fons climàtic, que es nodreix 
amb la meitat dels ingressos 
obtinguts amb l’impost sobre 
les emissions de CO2 dels 
vehicles de tracció mecànica.

Tot i que les ZBE són una 
política àmpliament estesa al 
conjunt de la UE, Barcelona 
ha estat pionera a l’Estat a 
implantar-ne una que està 
delimitada per les rondes i 
que engloba cinc municipis 
metropolitans (Barcelona, 
l’Hospitalet de Llobregat 
i part dels municipis de 
Cornellà de Llobregat, Esplu-
gues de Llobregat i Sant 
Adrià de Besòs). Afecta una 
zona de 95 quilòmetres qua-
drats i és la zona de baixes 

emissions de major abast del 
sud d’Europa. Actualment  
hi ha més de dues-centes 
ciutats europees –com Lon-

dres, Berlín o París– que 
han implantat des de fa anys 
zones de baixes emissions 
amb restriccions als vehi-

cles més contaminants per 
preservar la salut dels seus 
habitants.

L’Ajuntament de 
Barcelona, la Generalitat 
i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) han pre-
sentat recursos de cassació 
contra la sentència del 
TSJC sobre la ZBE, que de 
moment continua vigent. En 
els recursos, que han estat 
acceptats a tràmit, s’emfa-
titza la priorització del dret 
de la salut per sobre de la 
mobilitat més contaminant 
i l’obligatorietat de disposar 
d’una ZBE per reduir la con-
taminació de l’aire i per com-
plir les normatives europees 
i estatals.

L’objectiu de la implan-
tació de les zones de baixes 
emissions a abans d’acabar 
l’any 2025 a tots els muni-
cipis de Catalunya de més 
de 20.000 habitants és el de 
reduir un 15% les emissions 
d’òxids de nitrogen (NOx) 
i partícules en suspensió 
(PM).
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Imatge d’arxiu de vehicles circulant per la ronda Camprodon de Vic

Campanya per reduir el risc 
d’incendi pel borrissol

La Font de la Sala, a Sant Hipòlit

exemplars es creen àmplies 
cobertes blanques sobre el 
terra amb una inflamabilitat 
molt elevada. En la campanya 
el que es fa és aplicar aigua 
sobre el terreny cobert de 
borrissol i la clausura tem-
poral de barbacoes en àrees 
recreatives on n’hi hagi acu-
mulació.
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Ens transformem per 
continuar impulsant un 
model energètic respectuós 
amb el planeta
Avui, el 33 % de la nostra energia ja és renovable. Hem 
impulsat 302 iniciatives per preservar la biodiversitat 
i el 57 % dels nostres residus es recicla. I és que, de 
vegades, continuar amb el que estàs fent es converteix 
en el més gran dels desitjos.

#DiaMundialDelMediAmbient

naturgy.com
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Depurtech ofereix també:
Tractament d’aigües residuals i urbanes.
Seguiment i control analític. 
Subministrament i assessorament de 
productes químics.

www.depurtech.com
comercial@depurtech.com 
C. de la Fusteria, 22 | 8551 Tona | BCN 
Tel. 93 812 59 48

TRACTAMENT DE PURINS
Mitjançant tecnologia SBR. 
Tractament físic-químic. 

solucions tecnològiques innovadores

FABRICACIÓ DE LA 
LÀMINA DE PVC I POLIETILÈ

Empresa fundada el 1958
Més de 60 anys d’experiència

en embassaments

- Embassaments d’aigua
- Impermeabilitzacions de terrasses, 

cobertes, dipòsits, cimentacions
- Embassaments per a purins
- Tendals, fundes, dipòsits, cortines 

industrials iso 9001

PI Mas GalI - C. andorra, 6-8 - GUrB - Tel. 93 885 40 03
Web: www.numaindustrial.com - e-mail: numa@numaindustrial.com

TreballanT
pel Medi
aMbienT

• Atorgats 600.000 euros a tres cooperatives energètiques de 
consum (Balenyà, Olost i Taradell).

• Sol·licitats més de 20 milions d’euros per finançar inversions 
municipals destinades a fer front al canvi climàtic.

OsOna apOsta per la 
transició energètica 

des del territOri

impulsem prOjectes
finançats amb fOns

next generatiOn
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Idees per estalviar recursos
Hi ha petites accions que podem incorporar a favor de la sostenibilitat

Que el planeta que habitem 
està malalt és una cosa que ja 
gairebé ningú discuteix. Els 
efectes del canvi climàtic són 
els senyals més evidents que 
una cosa no va bé. Combatre 
el canvi climàtic és una urgèn-
cia que ens concerneix a tots. 
Nosaltres, com a ciutadans, hi 
podem contribuir amb gestos 
responsables. Com?
Idees pràctiques per ser més 
sostenibles:

1.
 Per estalviar electricitat 
endolla els electrodomèstics, 
i també l’ordinador, en una 
regleta i desconnecta’ls per 
complet quan no s’utilitzin.

2.
Per evitar el malbaratament 
d’aigua, l’idoni és dutxar-nos 
entre 5 i 10 minuts. Encendre 
la rentadora amb la càrrega 
completa i no esbandir els 
plats abans de posar-los al 
rentavaixella.

3.
Menjar menys carn i peix 
i congelar els productes 
frescos i les sobres abans que 
s’espatllin.

4.
Reciclar materials de paper, 
plàstic, vidre i alumini.

5.
Desplaçar-se, sempre que es 
pugui, a peu, en bicicleta o 
en transport públic.

6.
Augmentar l’eficiència ener-
gètica del nostre habitatge 
aïllant les finestres i les por-
tes. Ajustar el termòstat de 
la calefacció, substituir els 

electrodomèstics per models 
que aportin un consum ener-
gètic més eficient i instal·lar 
bombetes de tipus led.

7.
Adquirir productes locals, 
ja que així es redueix l’ús de 
mitjans de transport com ca-
mions i avions. És important 
planificar bé les compres.

8.
Per reduir les deixalles, 
sempre és millor emprar una 
ampolla d’aigua i una tassa 
de cafè reutilitzables. El ma-
teix succeeix amb les bosses 
d’anar a comprar.

9.
Les coses noves no tenen 
per què ser les millors. Hi ha 
nombrosos objectes, com la 
roba, els llibres o els mobles, 
que poden tenir una segona 
vida i tornar-se a utilitzar.

10.
No totes les empreses són 
iguals. Cada vegada més 
negocis apliquen pràctiques 
sostenibles en la seva acti-
vitat comercial i no danyen 
el medi ambient. Per què 
no prioritzar la compra en 
aquests establiments? 

Adquirint recursos locals es redueix l’ús de mitjans de transport

Quan ens endinsem en el pro-
cés de la cerca d’un nou habi-
tatge, sovint ens centrem en 
aspectes com la seva ubicació, 
la superfície, la distribució 
o el preu. N’hi ha uns altres 
que passem per alt i que no 
deixen de ser importants, 
com és el cas de l’orientació 
de l’habitatge. I ho és perquè 
una bona situació del nostre 
habitatge en referència al 
sol pot ser clau per reduir el 
consum d’energia (fins a un 
70%) i proporcionar-nos una 
millor qualitat de vida. És, 
per tant, un dels factors que 
consideren els arquitectes a 
l’hora de dissenyar un nou 
projecte. A grans trets, les ca-
racterístiques que defineixen 
cada orientació són aquestes:

Orientació sud: toca el 
sol durant pràcticament tot 
el dia, per la qual cosa seria 
la més indicada per a zones 
fredes. L’avantatge d’aquesta 
orientació és que els habitat-
ges són molt més lluminosos 
i fa que semblin més grans i 
acollidors. Gastarem menys 
calefacció, però veurem 
incrementat el nostre con-
sum en aire condicionat. En 

zones càlides, millor l’orien-
tació sud-est.

Orientació est: El sol actua 
durant tot el matí i dura fins 
al migdia aproximadament. 
El seu avantatge és que van 
alliberant calor la resta del 
dia. És una altra bona opció 
per als llocs de temperatures 
més fresques.

Orientació nord: el sol és 
present durant unes hores 
del matí i unes hores a la tar-
da. Ideal, per tant, per a cases 
de regions més caloroses. La 
llum en aquesta orientació és 
molt més homogènia durant 
tota la jornada: molt acon-
sellable per ubicar oficines i 
despatxos.

Orientació oest: Amb 
aquesta orientació tindríem 
sol tota la tarda, evitant les 
hores de calor més sufocant. 
És una sort disposar d’aques-
ta ubicació en zones molt 
caloroses.

Dins d’un mateix habitat-
ge s’aconsellen unes certes 
estances per a cada orienta-
ció: banys, a l’oest; menjador 
i saletes, al sud; dormitoris i 
cuines, cap a l’est, i despatxos, 
rebostos i garatges, al nord.

L’orientació de les cases  
i la despesa energètica
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El gerent, Miquel Ferrer, a la seu de TÈCNIMA de Vic. Foto: Marc Sanyé

Els serveis i l’assessorament mediam-
biental té cada vegada més demanda 
atenent al context d’emergència climà-
tica que vivim. És un sector que té molt 
de pes si es té en compte que les deci-
sions d’implantar o no una empresa 
poden dependre, en última instància, 
de l’assessor mediambiental. L’empre-
sa TÈCNIMA, amb seu central a Vic, 
commemora enguany el 25è aniver-
sari. La companyia és una enginyeria-
consultoria especialitzada en aquesta 
matèria.
Fundada l’any 1997, TÈCNIMA ofe-
reix a les empreses un servei integral 
i personalitzat per resoldre els pro-
blemes derivats de la seva activitat i 
proporcionar assessorament tècnic i 
legal. Té delegacions a València, des 
d’on es cobreix la zona de Llevant, i a 
Burgos, que treballa a la zona nord de 
la península. La companyia també té 
clients a països com França, Portugal i 
Egipte, i en ocasions ha prestat serveis 
a empreses del Brasil, la Xina, l’Aràbia 
Saudita...
En els seus inicis l’empresa es va enfo-
car principalment als sectors de la pell 
i el tèxtil, “malauradament aquests han 
anat en davallada a Europa”, explica 
el gerent de TÈCNIMA, Miquel Ferrer. 
I precisament aquest fet els va portar a 
diversificar-se cap a altres àmbits com 
el metall, l’alimentari, el químic, el far-
macèutic, serveis, etc. 
L’empresa està estructurada en qua-
tre grans àrees que li permeten donar 
solucions integrals en temes mediam-
bientals: enginyeria, explotació, labo-
ratori i gestió. Activitats com el control i 
manteniment de sistemes de depuració 
i eliminació de residus, estudis de sòls 
contaminats i assessorament en temes 
de compostatge formen part del dia a 

TÈCNIMA, de Vic, arriba al 25è 
aniversari en un moment de gran 
demanda de serveis mediambientals

dia de l’empresa. Però també el que 
agafa ara gran rellevància és la minimit-
zació de residus o de la contaminació 
en origen. Aquí el concepte de l’econo-
mia circular es fa realitat. 
Intentar que les empreses generin 
menys residus en els seus processos 
passa, per exemple, en el cas d’una 
companyia que fabrica maionesa, a 
instal·lar un pistó d’aire a la canonada 
per on passa el producte abans d’en-
vasar, aconseguint així eliminar les res-
tes abans de fer les neteges amb aigua. 
Aquestes restes es recullen i es desti-
nen a alimentació animal. En el cas d’un 
celler, les canonades que transporten el 
vi es netegen prèviament amb nitrogen 

gas, i d’aquesta forma quan es fa amb 
aigua ja no hi queda residu i alhora es 
redueixen dràsticament les minves. 
D’altra banda, han ajudat a dissenyar 
com s’han de gestionar els residus 
que es generen en les perforacions de 
túnels; o el del buidatge i tractament 
dels vàters de trens o avions. Tal com 
diu Ferrer, “més que fer una gran depu-
radora, per exemple, fem més èmfasi 
en el concepte de no embrutar”:
TÈCNIMA assessora l’Associació de 
Fabricants d’Alumini per a Perfumeria 
i Cosmètica (AFAPIC). Les empreses 
més importants d’aquesta associació 
estan ubicades a la Vall del Ges i el fet 
de compartir millores mediambientals 

entre elles ha estat la clau del seu èxit 
i reconeixement per les fites aconse-
guides. Una de les més importants ha 
estat que els fangs que es generen a 
les seves depuradores serveixin com 
a matèria primera per a la indústria 
cimentera.
L’empresa explota més de 120 depu-
radores i compta amb una plantilla de 
prop de 25 persones. L’any passat es 
va crear una nova divisió: Komposting, 
especialitzada en l’assessorament a 
plantes de compostatge i en la gestió 
de residus. Ferrer apunta que hi ha mol-
ta demanda de serveis mediambientals 
i “sovint hi ha dificultats per trobar per-
fils tècnics”. 

La companyia, amb delegacions a València i Burgos, treballa aportant solucions mediambientals a les empreses
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Per un tema que no ve al cas, que 
tampoc no cal que cada setmana 
us expliqui la meva vida, m’he fet 

un fart de plorar. Part de la plorera, a més, ha estat 
en públic. Amb un públic d’una certa confiança, és 
cert, però amb públic. Plorar ha esdevingut un tabú. 
Plorem en privat. Us en diré més: plorem en sole-
dat. No plorem en públic, no ens ho permetem. 

Entenc que aquesta sensibilitat, aquest llevar-se 
les màscares i obrir les comportes que implica el 
plorar, aquest mostrar-se vulnerable, se’ns ha tret 
una mica de les opcions públicament acceptables. 
No plorem en públic. Incomoda els espectadors que 
no saben què fer-hi exactament i ens incomoda a 
nosaltres, perquè mostrar-nos així, a pèl, dèbils i 
tristos, ens angoixa. 

I ho fa perquè ens han ensenyat que hem de ser 
sempre forts, sempre invencibles, sempre podero-
sos. Aquí radica l’èxit. L’èxit és arrasar, riure, triom-
far, ser una mena de superwoman que pot amb tot i 
a qui tothom li pot demanar, exigir, reclamar. 

Com que ens han educat així i la societat crimi-
nalitza les llàgrimes –si no, mireu qualsevol mostra 
pública que se n’hagi fet i com ha estat ridiculitza-
da o tractada de feblesa–, nosaltres mateixos ens 
sentim ridículs, dèbils, inestables, quan ens brollen 
les llàgrimes. Ens agafen ganes de marxar. 

A més, les llàgrimes, a diferència de les rialles o 
dels pets, per exemple, no són fruit d’un moment 
concret acabat d’ocórrer, sinó que poden ser fruit 

de l’acumulació, del dolor guardat, de pors, frustra-
cions o sensacions emmagatzemades tan endins que 
ni sabem d’on venen. Poden ser d’ara, les llàgrimes, 
o de la nostra infantesa, qui ho sap, però el que sí se 
sap és que quan apareguin, ens en voldrem amagar. 

“Busca’t una persona que et faci riure”, diu la dita, 
i jo hi afegeixo: “I amb la qual puguis plorar.” Per-
què plorar, a la vida, es plora. Es plora molt. Es plo-
ra més que no es riu, potser. I més val que tinguis 
un coixí de gent de qui no te n’hagis d’amagar. Si 
plorar fos un símptoma de coratge, de ser capaç de 

demostrar-li al món que això de ser fort les 24 hores 
al dia és impossible, tots plegats seriem més feliços, 
estaríem més centrats i el món rodolaria millor. 

Jo he plorat en públic, recentment, i tothom se 
sorprenia. I us dic una cosa: jo soc de les que plora 
amb les pel·lícules, amb els llibres, amb la vida real, 
amb qualsevol cosa, i no sempre amb tristesa. Però 
ho reconec, quan vaig plorar l’altre dia, la barreja 
de decepció, por i tristesa, sí... m’hauria volgut ama-
gar sota terra. I vaig pensar –també– que a partir 
d’ara potser que deixi d’amagar-me i que plori, si 
ho necessito, on sigui, quan sigui i que m’importi 
menys el que pensaran de la meva debilitat i més el 
perquè estic plorant. 

Marina Martori  
Escriptora i gestora cultural  

@marina_martori

La Pilarín

Busca’t una persona que et 
faci riure, però també amb la 

qual puguis plorar. Perquè a la 
vida es plora i es plora molt

EL 9 NOU

La crispació que es va viu-
re en el ple de Manlleu no 
es pot tornar a repetir. Cal 
rebaixar la tensió que hi ha 
entre representants polítics 
i membres de la plataforma 
ciutadana Manlleu Diu Prou, 
que dimarts van mobilitzar 
desenes de persones a l’Ajun-
tament per mostrar el seu 
malestar per les situacions 
d’inseguretat i incivisme 
que fa temps que es viuen al 
municipi. En un dels plens 
més tensos dels últims anys, 
les interrupcions, els crits i les 
discussions van ser constants 
i van provocar que l’alcalde 
donés per acabada la sessió 
abans d’hora, sense permetre 
la intervenció del públic.

Si partim de la premissa 
que totes les persones que hi 
havia a la sala de plens, tant 
càrrecs electes com públic, 
comparteixen un objectiu 
comú, que és aconseguir el 
millor per Manlleu i els seus 
ciutadans, i per tant que 
millori la seguretat, la con-
vivència i s’acabin les actua-
cions incíviques, no s’hauria 
d’haver arribat mai al punt 
de tensió que es va viure 
dimarts. Els canals de diàleg 

entre uns i altres haurien de 
ser fluids, i malgrat poder 
divergir en les mesures que 
cal prendre sí que s’hauria 
de compartir, com a mínim, 
una diagnosi del que es viu 
al carrer. Segurament que la 
realitat a Manlleu no és ni el 
que diuen unes fredes dades 
estadístiques amb què treba-
llen els tècnics i els polítics 
ni tampoc una visió catastro-
fista d’estat d’excepció que 
pinten alguns. Cal posar-se, 

però, a la pell dels veïns, 
alguns dels quals han estat 
víctimes o testimonis d’algun 
fet delictiu i d’altres senzi-
llament tenen una percepció 
subjectiva d’inseguretat, 
sigui més o menys justifica-
da. A tots ells, cal donar-los 
respostes.

Però tan o més preocupant 
que tot això és el rèdit que 
alguns volen treure d’aquesta 
situació. Hi ha grups polítics 
que s’alimenten i viuen de la 

crispació, de la por i dels dis-
cursos d’odi. Per a ells, com 
pitjor estigui tot, millor. Més 
que construir voldran destru-
ir. És el que menys necessita 
en aquests moments Man-
lleu. És hora de la política 
en majúscules i que tots els 
grups del consistori –són 
els qui els ciutadans van 
donar confiança perquè els 
representessin– facin pinya i 
treballin colze a colze sense 
fissures ni interessos parti-
distes per trobar una solució 
a la situació actual, escoltant 
els veïns. Si no, la seguretat, 
o millor dit la inseguretat, 
serà el centre de la campanya 
de les pròximes municipals. 
I en aquest terreny pantanós 
ja sabem bé qui s’hi mou com 
peix a l’aigua.

Cal rebaixar la tensió 
que es viu a Manlleu

He plorat
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Jaume Salés                          

En l’òpera popularment coneguda com Don 
Giovanni de Mozart, basada en el mite de Don 
Juan, el seductor per excel·lència, hi ha una 
ària cantada pel seu criat, Leporello, en la qual 
intenta explicar a una de les dones seduïdes 

i oblidades que ella és una més en la llista de conquestes del 
famós personatge; doncs bé, en aquesta ària Mozart aconse-
gueix que l’orquestra rigui musicalment. Això, com és obvi, no 
ho he pas descobert jo, Déu me’n guard!, ho he après després 
d’escoltar Ramon Gener en l’espai Operando que setmanal-
ment ofereix al programa Las mañanas de RNE presentat per 
Pepa Fernández. Un cop t’ho han explicat, ho escoltes i efec-
tivament sents riure l’orquestra. Això ha de ser molt difícil 
de fer! Jo sabia que en literatura i en música es podien imitar 
els sons de la naturalesa o dels animals, però imitar el riure 
és sublim! Sobre reproduir els sons dels animals, una de les 
primeres peces musicals que s’aprenen a cantar o a tocar amb 
un instrument és L’abella zum, que ja forma part del repertori 
musical infantil. En ella hi ha un passatge que diu “Mai no 
para, mai no es cansa / vola lluny, després s’atansa, / zum, zum, 
zum / fa l’abella zum”.  

M’explicava un dia un meu company funcionari que en la 
prova de nivell de català li van posar un exercici per fer una 
narració d’una conversa entre gossos. Més enllà de la sorpresa 
inicial –no t’esperes que en un examen et demanin quelcom 
de semblant– tenia dues opcions: o escrivia una narració en 
forma de faula posant en pràctica el que es coneix com a per-
sonificació (atribuir qualitats humanes als animals) o narrava 
una conversa entre cans. Ell va escollir aquesta segona opció, 
sabent que no donava gaire més de si perquè quan dos gossos 
s’han saludat un preguntant “guau?” i l’altre responent “guau, 
guau!”, poca cosa més es poden dir, com no sigui “adeu s’hi 
guau!”. Aquesta és la reflexió incrèdula que em va fer el meu 
company. Per omplir la narració, hi va introduir alguns extres 
com diàlegs d’altres animals que s’apuntaven a la festa cadascú 
amb la seva llengua narrativa: els gats dient “miau, miau!”, els 
llops udolant “auuuú”, etcètera. El meu company em va con-
fessar que va trobar l’exercici absurd perquè semblava el que, 
en el temps del TBO, es coneixia com un “diálogo para besu-
gos”. “I què, com va anar? Vas aprovar l’examen de nivell de 
català?”, li vaig preguntar. I em va respondre que no, que li van 
ratllar l’exercici indicant que no es podia ni puntuar! Lògica-
ment, va demanar revisió d’examen, indignat, per poder dema-
nar a qui se li havia acudit aquesta idea tan absurda de fer 
una narració d’animals parlant. D’acord que podia haver triat 
l’opció d’haver escrit una faula on els diàlegs entre animals es 
poden fer utilitzant mots, frases i expressions humanes com si 
fossin pròpies dels animals, però no entenia per què l’havien 
puntuat malament l’exercici després d’haver fet un diàleg, que 
ell creia original, entre animals amb el seu propi llenguatge. El 

que va aprendre el meu company, en la revisió de la prova, és 
que no li van puntuar malament perquè el diàleg d’animals era 
insuls i sense suc ni bruc, sinó que havia utilitat malament les 
onomatopeies. Resulta que els gossos catalans, els que parlen 
en les narracions escrites en català, no fan “guau, guau” sinó 
que fan “bub-bub”. I els gats no fan “miau” sinó que, en català, 
miolen “mèu”. És per això que el van suspendre, perquè no els 
havia fet parlar correctament en la llengua catalana, que és de 
la que s’estava examinant! En cada idioma, els sons dels ani-
mals es transcriuen de manera diferent; per tant, els gossos, 
gats, abelles, mussols, ànecs, ovelles, vaques... no sonen igual 
en català, en castellà, en francès, en anglès, en alemany o en 
qualsevol dels idiomes que es parlen en el nostre planeta. Ai, 
si se n’assabenten determinats jutges! Són capaços d’exigir-los 
que, en les narracions catalanes, el 25 per cent del que diguin 
els animals ho facin en castellà. Només falta que un gos rei-
vindiqui el guau al tribunal literario-caní!

TRIBUNA

Animals que parlen
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Mor un home de 36 anys 
en un accident de trànsit 
en terme de Sora

Una parella de Vic fa set 
mesos que viu sense gas 
per una reparació a fora 
el carrer que ells diuen 
que no els toca pagar

Marta Serrarols, del 
CAP El Remei de Vic, 
Osonenca de l’Any 2021

Can Cerilles de Manlleu 
i Can Vilada de Vic, 
primer i segon lloc al 
Concurs de Llonganissa

Detingut després 
de robar en una llar 
d’infants de Vic

1

2

3

4

5

+ vist EL9NOU.CAT

Al capdavant 
del nou IRIS, el 
centre de recer-
ca en salut de la 
Catalunya inte-
rior, s’hi situa 
el doctor Navas. 

L’avala una àmplia trajectò-
ria, amb càrrecs com el de 
director científic de l’Institut 
Català de la Salut. 

PROTAGONISTES

Els dos gols del 
central del Torelló 
van ser decisius 
en el partit de 
diumenge que va 
decidir l’ascens 

de l’equip a Primera Catala-
na. Com va dir el president, 
Josep Solà, “una feina de 
tots” culminada amb èxit. 

L’Ajuntament 
d’Aiguafreda hau-
rà de prendre ara 
la decisió sobre el 
canvi de comarca, a 
partir del resultat 

de la consulta que va convocar. 
Demanar el parer dels veïns en 
decisions com aquesta millora 
la qualitat democràtica.

Bernat Torres                
Jugador del CF Torelló

Miquel Parella                
Alcalde d’Aiguafreda

José Jerónimo Navas              
Director de l’IRIS-CC

Les ganes del 
públic de recupe-
rar l’espai públic, 
sumades al bon 
temps i la qualitat 
de la programació, 
van fer que la 25a 

edició del Festus de Torelló 
fos un èxit. Un festival de 
carrer que va trobant el for-
mat i les dates òptimes. 

Blai Marginedas                
Coordinador del Festus

A un meu company funcionari el 
van suspendre en la prova de nivell 
de català perquè no havia fet parlar 
correctament la llengua als animals

Jordi 
Vilarrodà

Dilluns, 30. 
L’incom-
pliment 
del govern 
d’Espanya en 

les inversions anunciades (i 
pressupostades!) a Catalunya 
es deu, en bona part, a les 
que no s’han executat en 
la línia R3 del tren. Encara 
que s’estiguin fent passos 
concrets –l’adjudicació de les 
obres– per al desdoblament 
entre Parets i la Garriga, de 
22 quilòmetres, la quantitat 
d’incompliments és tanta que 
ens fa ser escèptics fins que 
no vegem màquines i treba-
lladors a les vies. I tinguem 
clar que en la nostra vida el 

que no veurem és un desdo-
blament continuat fins a Vic 
(ja no parlem de més amunt). 
Les dificultats orogràfiques 
en el tram del Congost només 
es podrien superar amb una 
inversió elevadíssima. I si ara 
ja hem trigat anys i panys per 
fer el projecte (de moment, 
amb un pressupost de 55 
milions d’euros) del tram 
esmentat, imaginem amb la 
resta. Com ha dit algú aques-
ta setmana, d’aquí al 2100.
Dimarts, 31. La participació 
en la consulta d’Aiguafreda 

sobre el canvi de comarca 
ha estat prou elevada, i s’ha 
acostat a la meitat del cens. 
Si les administracions acostu-
messin la gent a consultar-los 
sobre qüestions importants, 
i de manera regular, la impli-
cació ciutadana aniria crei-
xent. Suposant que es faci 
cas a l’opinió majoritària, es 
corregirà una paradoxa: que 
dos pobles que es toquen com 
Aiguafreda i Sant Martí de 
Centelles estiguessin adscrits 
a dues comarques diferents. 
I també podrem dir, defini-

tivament, que els tres com-
ponents d’Els Catarres (dos 
d’Aiguafreda i una de Cente-
lles) ara són osonencs. 
Dimecres, 1. Les imatges que 
veiem a EL 9 TV del ple de 
Manlleu, amb les protestes 
contra la inseguretat ciutada-
na, són preocupants. Sobretot 
si pensem que falta un any 
per a les eleccions munici-
pals. No hi ha dubte que pot 
ser un dels eixos de la campa-
nya, i que algú (no necessàri-
ament els partits majoritaris 
ara representats al consisto-
ri) intentarà treure’n profit 
polític. Les xifres que es 
donen de delictes denunciats 
són correctes, no hi ha dubte, 
però amb això no n’hi haurà 
prou per contrarestar la per-
cepció dels ciutadans.

De l’R3, d’Aiguafreda        
i del ple de Manlleu

A correcuita
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No deixem de 
sentir declara-
cions de gover-
nants i gent de 

pes dient que cal “escoltar el 
territori” en relació amb el pro-
jecte dels Jocs Olímpics al Piri-
neu. És una expressió que ser-
veix per tot i de la qual és millor 
desconfiar.

Què diuen realment quan 
diuen “territori”? Què és i qui 
és el territori per a ells? A qui 
volen escoltar?

Hi ha molta gent que des de 
fa anys està revitalitzant la 
muntanya amb diferents ini-
ciatives, recuperant i actualit-
zant formes de vida i de treball 
de manera respectuosa amb 
el medi i amb la tradició (l’es-
cola de pastors, la recuperació 
de races autòctones i conreus 
tradicionals, petites explotaci-
ons i indústries...). Escoltaran 
aquesta gent? O escoltaran més 
aviat l’empresariat de l’oci al 
Pirineu, depredador, esgotador 
dels recursos naturals, desequi-
librador demogràfic, econòmic 
i social, sense cap mirada a llarg 
termini i amb un projecte de 
Pirineu al servei del turisme i 
no de la gent que hi viu i el fa 
viure.

I què hem de pensar si abans 
d’aquest “escoltar” ja fan propa-
ganda a favor dels Jocs?

Per això, en lloc d’“escoltar 
el territori”, que el mirin, que 
l’estudiïn, que hi visquin; i si ho 
fan a consciència acabaran esti-
mant-lo, o tan sols respectant-lo, 
i hauran de decidir abandonar 
aquesta quimera assassina.

“Escoltar el 
territori”?

Víctor 
Sunyol 

@victorsunyol

SI...

Són temps foscos per a la humanitat. La guer-
ra a Ucraïna amenaça l’estil de vida europeu; 
un conflicte que posa al davant diverses alter-

natives i paradoxes. Diguem-ne algunes.
La primera, el xoc de civilitzacions. D’una part, una socie-

tat militarista, fortament armada, que dirigeix la major part 
dels seus recursos a les armes, a la consecució del poder i la 
imposició de la voluntat d’uns pocs, d’una oligarquia, sobre la 
totalitat de la societat, que destrueix l’oposició en nom de la 
voluntat del poble i que no permet cap mena de dissidència, 
sota pena d’una persecució que pot acabar amb la presó i amb 
la mort. D’una altra part, les societats occidentals, en les quals 
ens trobem inclosos, amb les seves virtuts i defectes, pros i 
contres, essent, però, en definitiva, el lloc de la terra on encara 
els emigrants volen acudir per buscar un món millor. A qui se 
li acudiria emigrar a Rússia, la Xina o Aràbia, únicament per 
millorar de vida? En aquest sentit, s’explica que una potència 
militarista i autoritària hagi envaït Ucraïna, que havia donat 
els seus primers passos per acostar-se cap a l’occident lliure, 
benestant i democràtic. Rússia no podia tolerar-ho, sota múlti-
ples arguments humanitaris.

La segona, la justificació teològica, gens fútil en aquest con-
flicte. El patriarcat ortodox de Moscou sempre ha vist el patri-
arcat greco-catòlic de Kíiv com a traïdor a la correcció de la 
fe. Des del naixement de la Rus, que aquesta manté una mis-
sió com messiànica enmig del món: la d’aportar-hi el bé i la 
veritat. No importa si cal causar sofriment, no importa si s’ha 
de destruir l’enemic, l’important és imposar la veritat provi-
nent de la missió divina rebuda des de la mateixa fundació del 
poble cristià ortodox. L’aliança del tron i de l’altar esdevé aquí 
cruel.

La tercera, el cop de timó de les societats occidentals vers 
el militarisme i el rearmament. En un no-res, la Comunitat 
Europea va plantejar apujar en milers de milions el pressupost 
armamentista i fins es va plantejar fundar un exèrcit euro-
peu, fins ara inexistent. Totalment decebedor per a l’escriptor 
d’aquestes línies, que forma part de la generació que va tom-
bar el servei militar obligatori amb la seva objecció de consci-
ència i la insubmissió, allà pels anys 1990. Després de la caigu-
da del mur de Berlín, l’OTAN havia perdut bona part del seu 
sentit. Tan sols el seu afany de protagonisme, els interessos 
financers de les indústries d’armament europees i americanes 
han pogut acabar molestant els veïns orientals, que s’han alçat 
en armes contra els occidentals i el seu estil de vida.

Són mals temps per als pacifistes, els antiarmament i els eco-
logistes. Perquè no s’ha d’oblidar que el daltabaix de la guerra 

a Ucraïna tergiversarà tots els plans de producció d’aliments 
per a molts anys i que aquell gegant eslau patirà durant molt 
de temps l’ocupació i la destrucció del país a molts nivells. 
Costa molt aixecar un país, però costa molt poc ensorrar-lo 
i mantenir-lo en la prostració durant molts anys. La guerra, 
ho saben molt bé les grans potències, no deixa de ser un gran 
negoci per als oportunistes, perquè els pobres ho siguin cada 
dia més i els rics pugin com l’escuma.

En aquests temps foscos i convulsos, recomano revisitar la 
trilogia d’El Senyor dels Anells, de John R. R. Tolkien (1973), 
començada a escriure durant els anys 1930, en ple auge del 
feixisme, en la preparació de la que seria la Segona Gran 
Guerra Europea del segle XX. Les excel·lents pel·lícules de 
Peter Jackson (1961) faciliten l’aproximació a aquests meta-
relats sobre la lluita entre el bé i el mal, entre la llum i la fos-
cor, entre l’amistat i l’odi, entre la fe i la desesperança. Amb 
una bona història com aquesta resulta més fàcil comprendre 
i aprofundir qüestions complicadíssimes d’afrontar amb sen-
gles tractats filosòfics o de moral, com li agradava remarcar al 
pensador francès P. Ricoeur (2005).

Vaig a un monòleg de Les dues torres, que en el film es troba 
al voltant de les tres hores i 20 minuts. Els protagonistes Fro-
do i Sam estan esparverats davant de la força de tanta maldat. 
Diu aquí Sam el jardiner, convertit ara en filòsof: “Com en les 
grans històries, les que realment importen, plenes d’obscuri-
tat i de perills constants, de les que no en vols conèixer el final 
perquè, com vols que acabin bé? Com podrà el món tornar a 
ser el que era després de tanta maldat com ha sofert? Però al 
final, tot és passatger, com l’obscuritat, que s’acaba per donar 
pas a un nou dia. Aleshores, quan el sol brilla, esclata enca-
ra més radiant. Aquestes són les històries que omplen el cor, 
perquè tenen molt de sentit, encara que siguis massa petit per 
entendre-les: els protagonistes es rendirien si poguessin, però 
no ho fan, continuen endavant, perquè lluiten per quelcom, 
perquè el bé regni en el món”, pel regne de Déu.

Jordi Castellet  
Escriptor i teòleg

Pel bé i la veritat

L’enèsima sortida de la conselleria 
tindrà la virtut, si més no, de famili-

aritzar-nos amb l’únic derivat existent fins ara del 
llatinisme currículum, que durant una pila d’anys 
havia estat mot únic. De fet, ja és una forma abreu-
jada, perquè al principi (diguem que fins a mitjan 
segle XX) la locució curriculum vitae (sense accent 
i amb la terminació en vocal doble, com rosa rosae) 
anava sempre junta. Amb la reducció, cosa perfec-
tament natural i que passa ben sovint (penseu en 
els “Rolling”, per exemple), el significat originari 
es va ampliar, perquè curriculum vitae vol dir ‘la 
carrera de la vida’. No deixa de tenir certa ironia 
que, en temps de capitalisme cada dia més desfer-
mat, ara parlem de ‘la carrera’ i prou, bo i establint 
una equivalència inconscient entre feina i vida.

En fi, tornem a lo filològic. L’adjectiu curricular 
s’ha creat per analogia amb vehicular, que té gaire-
bé un segle i mig d’existència. De fet, el substantiu 
vehicle (de vehere, ‘portar a sobre, transportar’) sí 
que n’ha generat uns quants, de derivats, la majo-
ria cultes o de llenguatge especialitzat: advecció, 
convector, provecte... Els únics dos més o menys del 
llenguatge corrent són vector (que, tot i això, con-
tinua força restringit als àmbits científics) i invec-

tiva. Més modernament s’ha registrat vehiculació, 
però els diccionaris encara no recullen, per exem-
ple, vehicularització, un substantiu que diria que 
no trigarà a circular. I si ho faig notar és perquè 
estic segur que, sempre per analogia, també s’en-
cunyarà l’equivalent curricularització, que tot i ser 
llarg i de mal dir en veu alta està destinat a triom-
far en l’àmbit del burocratès o llengua de l’admi-
nistració, un subdialecte fonamentalment escrit.

Més remot veig, en canvi, el verb curricular, que 
coincidiria en la forma amb l’adjectiu també de la 
mateixa manera que ha passat amb el seu inspi-
rador. Vehicular com a verb (“les reclamacions es 
vehicularan a través de les instàncies oportunes”) 
no està datat, però no deu tenir més de 50 o 60 anys 
d’existència. En canvi, de moment encara no s’han 
curriculat les noves aportacions, no sé, no sé...; 
però, ves per on, ara que hi penso, veig més factible 
el nou verb a partir del substantiu abans esmen-
tat: curricularitzar. “Els especialistes aconsellen 
curricularitzar matèries fins ara no treballades.” 
Sí, definitivament, estic segur que el llenguatge 
administratiu no trigarà gaire a propinar-nos-el. Al 
capdavall, ni que sigui artificiosament, el camp de 
l’educació, amb la seva fal·lera renovadora, és un 
dels àmbits que més aportacions ha fet a la neolo-
gia recent.

Vehicular 
i curricular

RODA EL MÓN I TORNA EL MOT

Pau Vidal  
Filòleg i escriptor 

@pauetvidal
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“Mirallet, mirallet, digues, quina és 
la més bonica de totes les dones?”, 
preguntava la madrastra cada matí. 

Pobra, algú li hauria d’haver explicat que les capes 
ja no s’estilaven. Potser amb el vestit groc de la 
Blancaneus, el vestit blau de la Ventafocs o el rosa 
de l’Aurora, s’hauria convertit en la bonica dona 
que perseguien els aplaudiments del final. La famo-
sa productora de pel·lícules infantils ja es va encar-
regar d’aquest afer: va dibuixar en l’imaginari de les 
nenes i els nens un conte de princeses i prínceps. 
Un conte on les princeses es casen amb vestit i els 
prínceps amb pantalons. 

Però quan arriba la calor i les hormones comen-
cen a dansar amb l’arribada de la primavera, jo no 
veig vestits ni pantalons. Jo, quan entro a l’ins-
titut, veig tops i shorts. A vegades crec que veig 
ganes de seduir o de lluir (el que preferiu). Però 
d’altres, crec que veig ganes de reivindicar el que 

la història ens ha negat: la llibertat per fer i desfer 
amb el nostre cos. Durant aquesta època, a la sala 
de professores és habitual escoltar alguna crítica 
dirigida a la vestimenta de les nostres joves, com si 
nosaltres –les professores– no ho haguéssim sigut 
mai, de joves, i haguéssim oblidat la moda “d’an-
tes” (com canten Àlex Pujols i Ricard Farré)... o és 

que ja no recorden els pantalons cagats d’èpoques 
passades? 

Aquest matí conversava a la cantina amb el nou 
planter de professores, quan les meves companyes 
han començat a despullar-se. Primera peça: “Vinc 
amb texans perquè ja de ben petita a casa em repeti-
en que la roba esportiva no era adequada en segons 
quins contextos.” Segona peça: “Duc pantalons 
llargs perquè tinc les cames massa blanques.” Ter-
cera peça: “A l’escola on treballava, els professors 
no podíem vestir pantalons curts perquè la direcció 
no veia amb bons ulls les cames sense depilar.” Jo 
mateixa m’he posat en boca paraules de Góngora 
quan he repetit a classe: “Ande yo caliente, ríase la 
gente.” Però si m’he de despullar en aquesta colum-
na, he de confessar que jo mateixa no he dubtat en 
alguna ocasió de canviar-me d’armari tres o quatre 
vegades abans d’entrar per la porta de l’institut… 
Pel que sembla, ens han tornat a aixecar la camisa i 
nosaltres ens hem abaixat els pantalons per pregun-
tar: “Mirallet, mirallet, quin armari he de vestir?”
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Dins el llibre Breu tractat del paisatge, 
d’Alain Roger (Edicions La Campana, 2000), 

hi he trobat tres retalls de periòdic. És una de les moltes  
manies que tinc: retallar i guardar trossos de diari i amagar-
los en les pàgines d’un llibre; en dic “fantasmes”, i els meus 
llibres n’estan plens: retalls de diari, fotografies, esqueles, 
targetes... Quina sorpresa tindrà el nou propietari del llibre 
quan l’obri, em dic; i tot fent-ho poso cara de murri. Però, 
ves per on, aquesta vegada el sorprès he estat jo mateix. No 
recordava haver-los-hi deixat. Un d’ells és de La Vanguardia, 
del març del 2007, en castellà, és clar (el primer exemplar 
de La Vanguardia en llengua catalana és del 3 de maig de 
2011). El retall que trobo és un article de l’historiador Josep 
M. Puigvert i Solà que duu per títol “La alpinización del pai-
saje pirenaico”. L’autor escriu sobre l’arquitecte noucentista 
Josep Danés i Torras (Olot 1891-1955). Després us en parlo, 
abans us explico quatre coses del paisatge. 

En el llibre que he rellegit, Alain Roger diu que quan 
mirem un paisatge no veiem només el que hi ha, sinó el que 
pensem que hi ha. Les muntanyes que contemplem, les que 
llegim, les que somiem i desitgem no són les que escalem. La 
nostra resposta al paisatge està condicionada per la cultura. 
Pel pagès de Savoia, el Mont Blanc era un país, una terra, 
potser una muntanya maleïda. Avui, el Mont Blanc és un pai-
satge. Roger cita Henri Cueco; explica que aquest autor ho 
expressa amb molt d’encert en la seva obra La théorie du pay-
sage en France: “El paisatge no existeix, ens l’hem d’inven-
tar.” És així, la proximitat a la terra ens allunya del paisatge. 
El paisatge és un invent de la gent de ciutat. El concepte de 
paisatge significa, alhora, un allunyament i una cultura. El 
paisatge té un origen artístic, brota de la pintura, de la lite-
ratura, de la fotografia. El paisatge és poesia! 

Alain Roger, Henri Cueco i Robert Marcfarlane (Las 
montañas de la mente, historia de una fascinación, Alba edi-
torial 2005) han estat els meus mestres i gràcies a ells les 
meves muntanyes estan plenes de llibres i els meus llibres 
van omplint prestatgeries que cada vegada són més altes; és 
com si ells, els meus llibres, volguessin emmirallar-se en les 
pintures i fotografies que pengen de les parets del despatx 
llibreria. I els meus escrits estan plens de citacions alpines. 
Perquè la muntanya és paisatge, és literatura, és poesia. La 
muntanya és un sentiment! (tret del meu llibre El llibre que 
va fer cim, vivències de muntanya, Cossetània Edicions, 2016). 

Jo volia parlar-vos d’en Danés, l’arquitecte noucentista 
olotí. No soc especialista en història i menys en història de 
l’arquitectura, però m’agrada llegir i llegint s’aprenen mol-
tes coses, si tens ganes d’aprendre, és clar. De Josep Danés i 
Torras us n’explicaré quatre coses, el que us en diré us agra-
darà. Va ser un estudiós de l’arquitectura popular catalana, 
membre i dirigent del Centre Excursionista de Catalunya i 
autor d’obres destacades. Es diu que hi ha dues modalitats 

d’intervenció sobre la natura: la artialització in visu, a través 
de la mirada d’un pintor, fotògraf o escriptor que condiciona 
les percepcions posteriors, i la artialització in situ o directa, 
que seria el tipus d’intervenció feta per arquitectes o engi-
nyers (Alain Roger s’inspira en un hàpax –paraula inventa-
da– de Montaigne, per construir el concepte d’artialització: les 
coses naturals només ens semblem belles perquè les veiem a 
través del prisma de les obres d’art). 

És el cas de Danés, que va destacar pels seus estudis sobre  
arquitectura de muntanya. L’any 1923 va fer el projecte del 
nou santuari de Núria, un any després, a petició del Centre 
Excursionista de Catalunya, va projectar el Xalet de la Moli-
na. També són obres seves el refugi del Port de la Bonaigua i 
l’església de Ribes de Freser. Joaquim Puigvert diu que la ins-
piració va ser sempre doble: catalana pirinenca i internacional 
alpina. Per al projecte de Núria va inspirar-se en l’Hospici del 
Gran Sant Bernat i també en els vells i bonics ponts de fusta 
de la ciutat Suïssa de Lucerna, que  li van servir per projectar 
(l’any 1930) el pont que uneix l’estació del cremallera i el san-
tuari. 

Danés va influir doncs sobre el paisatge, va alpinitzar el pai-
satge pirinenc. Quan pugem a Núria podem seguir-lo: primer 
ens aturarem davant l’església parroquial de Ribes i contem-
plarem el teulat amb les típiques llucanes (finestres o clara-
boies verticals obertes en el pendent d’una teulada), després 
ens situarem davant l’estació cremallera, que hi ha al centre 
de Ribes, i ens fixarem en l’edifici. Ja a Núria passarem pel 
pont de fusta i recordarem la ciutat de Lucerna. Finalment ens 
asseurem a l’esplanada, a tocar del llac, i farem una mirada a 
l’edifici del santuari. Els qui hagin passat pel Pas del Gran Sant 
Bernat recordaran l’Hospici edificat just a la frontera suïssa-
italiana; on hi ha, per atracció dels turistes, els populars gossos 
de muntanya, els santbernats, amb els petits bidons de licor 
penjats al coll. 

L’arquitecte Josep Danés Torras es 
va inspirar en l’Hospici de Gran Sant 
Bernat, a la frontera suïssa-italiana, 

per fer el santuari de Núria

Miquel Ylla  
Metge-cardiòleg jubilat i secretari 
d’organització del PSC de Vic

De quan el paisatge pirinenc es fa alpí

Escriure implica 
triar les paraules 
adequades en cada 

cas i, sobretot, no passar-se de 
llest. Manllevo la frase al filòleg 
Magí Camps del llibre Parla’m 
amb estil i m’ha vingut al cap des-
prés de trobar-me els últims dies 
amb uns quants casos curiosos 
sobre l’ús de la llengua. Girona ha 
decidit que deixarà créixer les her-
bes que surten a les voreres i esco-
cells, i d’aquesta manera aban-
donarà l’ús de productes tòxics. 
Volen que la decisió vagi acompa-
nyada d’un canvi en el llenguatge 
i que del que n’hem anomenat 
tota la vida “males herbes”, que 
té clares connotacions negatives, 
en passem a dir “plantes espontà-
nies”. El llenguatge s’adapta a les 
noves sensibilitats. Vam passar de 
parlar de discapacitats o minus-
vàlids, per dir-ne persones amb 
diversitat funcional, tot i que si 
s’analitza bé l’expressió, que fun-
cionem de forma diferent és, per 
sort, una cosa inherent a l’ésser 
humà. El periodista torellonenc 
Gerard López va ser protagonista 
d’una polèmica a les xarxes des-
prés d’haver fet una piulada que 
deia: “Si aneu al Zara de l’Illa Dia-
gonal i a l’hora de pagar us hi tro-
beu un amable noi de color, desco-
brireu que parla un elegant català 
occidental. Bé, ho descobrireu si 
us hi adreceu en català, cosa que 
no fa gairebé ningú.” Activista 
per la supervivència del català, la 
seva intenció era clara, però tot-
hom se li va tirar a sobre, fins i tot 
acusant-lo de racista, per haver 
dit que el noi “era de color” i no 
haver dit que era negre. Es va dis-
culpar explicant que havia estat 
una bona estona pensant com 
dir-ho per no liar-la, però que ho 
havia acabat fent fatal. A vegades, 
ens sobren els virgilis espavilats 
a les xarxes, i ens falta empatia i 
ganes d’entendre’ns.

Filòlegs
Víctor 
Palomar 

@vicpalomar

L’ACCENT

A la sala de ‘profes’ és habitual 
escoltar alguna crítica a la 

vestimenta de les joves

Mirallet, mirallet

REEDUCANT LA MIRADA

Laura B. Serna 
Professora i periodista 

@LauraBSerna1
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La ruta dels amagatalls

Tots els pobles guarden memòria del seu passat. 
Fins i tot es pot estudiar una carrera sobre els per-
quès, els com i quan dels fets que van interferir o 
afectar la vida de la majoria de la gent. La llei de 
memòria històrica em sembla justa, perquè tothom 
té el dret d’enterrar la seva gent en un lloc diferent 
de les fosses amagades on enterraven els rivals els 
franquistes. Hi ha aplicacions d’aquesta llei que 
no sols són absurdes sinó que són objecte de mer-
cadeig. Han atorgat generoses subvencions per fer 
rutes turístiques de búnquers i refugis antiaeris de 
la Guerra Civil. Davant la generositat administrati-
va, molts ajuntaments prefereixen la subvenció per 
desenterrar qualsevol cosa inútil. Aquest és el cas 
de Ripoll. No en soc però hi vaig anar a col·legi, m’hi 

vaig casar i viure. M’agrada passejar-hi de tant en 
tant. Un dels llocs on acostumo a fer parada és en 
alguna de les terrasses que hi ha al capdamunt del 
carrer Sant Pere. Des d’una cadira podia gaudir d’es-
tar envoltat de places i observar-ne el moviment de 
la gent. L’altre dia ja no va ser així. Una paret de for-
migó, molt semblant als pisos que construïa Ceau-
sescu a Romania. Al costat en baixaven unes escales 
i vaig pensar que no era el lloc més adequat per fer-
hi uns urinaris. Estava en un error. Sembla ser que 
és un refugi contra les bombes de la Guerra Civil del 
1936 al 1939. Ripoll només va ser bombardejat pocs 
dies del mes de febrer del 1939. Des d’aleshores els 
refugis i búnquers han resultat absolutament inú-
tils i a molts joves els sona com la Guerra dels Cent 
Anys, dels cartaginesos o napoleòniques. L’única 
utilitat de la reconstrucció consisteix que quan al-
gun ignorant es queixi perquè li tapa la vista del mo-
nestir i les places, li puguin dir: “Es que això era un 
refugi contra les bombes.” Vist el servei que fa, em 
sap greu que no l’hagin aprofitat com a lloc perquè 
els turistes facin les seves necessitats. També penso 
que hauria servit com a magnífica bodega. El més 
important, han considerat, és que Ripoll tingui un 
refugi contra les bombes quan fa tants anys que no 
en cauen i no està previst que a curt, mitjà i llarg 
termini n’hi tornin a caure, i el món sencer pugui 
saber on es refugiaven els ripollesos quan els ata-
caven. Seria molt diferent si el govern republicà els 
hagués ornamentat com el Palau de la Música. Però 
no va ser així.

Josep Maria Sebastian 
Campdevànol

Caminar, lleure o teràpia?

És veritat que cada cop més veiem gent que cami-
na, sobretot per fer salut seguint les recomanaci-
ons dels metges i terapeutes. El que pot passar és 
que aquesta pràctica a la llarga es faci monòtona i 
avorrida i amb el temps es vagi abandonant aquest 
bon hàbit. Parlaré de caminar, d’una manera popu-
lar. No de fer muntanyisme i molt menys d’alpinis-
me, es pot també caminar. O com a mi m’agrada dir, 
anar als llocs a peu. Vull dir anar fins a un objec-
tiu concret. Això te l’avantatge que a més de fer 
salut física també es fa salut mental, i sobretot si 
formem part d’un grup també reforça les relacions 

socials, que en els temps en què estem, gaudint de 
les noves tecnologies, cada vegada són més difícils 
de mantenir. L’estímul de sortir a caminar en grup, 
a part dels beneficis ja esmentats, també serveix 
per conèixer indrets diferents, que no ens hem ima-
ginat que puguin existir i no massa lluny de casa 
nostra. Ens hem de posar com a propòsit sortir a 
caminar com el de prendre una pastilla que ens han 
receptat. Si existís el prospecte de caminar com hi 
ha als paquets dels medicaments, veuríeu que no hi 
ha ni una sola contraindicació, ni efectes secunda-
ris ni problemes d’al·lèrgies i per descomptat que 
mentre es practica no cal deixar de menjar res ni 
de prendre una cerveseta o copa de vi menjant ni 
deixar de fer activitats perilloses, com conduir, etc. 
Algú us pot dir que anar a fer segons quins camins 
entranya perill de patir algun accident, no ho nega-
ré, però estadísticament la gran majoria de lesions 
que pateixen principalment les dones són domès-
tiques. Almenys fer-se mal a la muntanya té molt 
més glamur. Per aquesta norma, doncs, ja podeu 
deixar de fer les tasques de la llar, com treure la 
pols, fregar, netejar vidres, etc. Conclusió: si enca-
ra no teniu l’hàbit de caminar, poseu-vos-hi sen-
se demora. Si sou dels que camineu únicament 
per prescripció facultativa, proveu d’afegir-vos a 
qualsevol grup. Als casals de gent gran s’organitzen 
caminades obertes a tothom, amb un nivell molt 
assequible per a la gran majoria de persones. Si ja 
ho practiqueu en grup, continueu, que ja sabeu que 
us divertiu fent salut, tot descobrint indrets mera-
vellosos. En qualsevol dels casos, poseu-vos-ho com 
una obligació. El dia d’anar a caminar és sagrat. Si 
teniu algunes (obligacions com cuidar els nets),  
que els que en tenim sabem que això és magnífic, 
intenteu conciliar-ho, però el primer ha de ser anar 
a caminar. No valen excuses, ni la perruqueria, ni 
anar a comprar... Fins i tot si el vostre company o  
companya, o algun familiar, us necessita per cul-
pa del seu estat de salut, mireu de compaginar-
ho. Segur que estareu molt més en forma i de bon 
humor, i el vostre suport serà molt més efectiu.  
Salut i bones caminades.  

Pere Castells 
Vic 

Vaques i camps de golf

No és cap secret que l’increment exponencial del 
preu dels cereals i el farratge arran dels coneguts 
trastorns climàtics i bèl·lics que afecten el nostre 
món estan posant en greu perill múltiples explota-
cions ramaderes, en especial granges lleteres que 
es veuen obligades a reduir activitat o fins i tot a 
abaixar la persiana incapaces de repercutir l’ele-
vadíssim cost de la matèria primera que consti-
tueix l’aliment del bestiar. Tampoc és cap secret 
que múltiples espais abans destinats al conreu de 
cereals o farratge ara estan entapissats amb for-
mosa gespa artificial ben regada, com camps de 
golf o jardins públics i privats. Possiblement més 
d’un lector pensarà que el que proposo és alliberar 
ramats per aquests espais enjardinats impol·luts, 
però òbviament aquesta possibilitat comportaria 
problemes de compatibilitat d’impossible o molt  
difícil encaix entre els interessos lúdics i els del 
bestiar. No m’imagino un golfista esquivant vaques 
o traient la piloteta de sobre una tifa! La solució, 
doncs, passa per ensitjar la gespa tallada en aquests 
espais verds de lleure de tal manera que aquesta 
pugui esdevenir un recurs alimentari per al bes-
tiar. Aquesta solució pot comportar un clar win-
win (avantatges per ambdues parts), ja que d’una 
banda convertim el que ara és un residu en valu-
ós aliment per a bestiar tot fent al mateix temps 
més sostenibles uns espais lúdics que difícilment 
podran sostenir-se en el temps dins d’un context 
de crisi climàtica si no s’incorporen en projectes 
d’economia circular que els facin sostenibles eco-
nòmicament i ecològica. Ben mirat, si una part de 

la gespa que se sega en els milers d’espais enjardi-
nats del país tinguessin com a destí final les gran-
ges lleteres, de ben segur que podríem salvar un 
sector ramader en perill d’extinció oferint-los ali-
ment per al bestiar km 0 a preu de saldo. La crisi 
alimentària que es deixa entreveure en un horitzó 
proper requereix de solucions imaginatives per tal 
no sols de minimitzar l’eventual impacte derivat de 
l’escassetat sinó també per advertir del gravíssim 
perill que pot representar que ens quedem sense 
un sector primari clau en la nostra alimentació per 
falta d’iniciativa i previsió.

Martí Gassiot Garriga 
Barcelona

Un jove valent

Enguany, el pròxim 6 de juny commemorem i 
recordem tres de les dates més importants per a la 
família i el món marista. La primera, els 233 anys 
del naixement de Sant Marcel·lí Champagnat (20-
5-1789); la segona, els 205 anys de la fundació de 
Los Hermanitos de Maria, els Maristes (2-1-1817), i, 
finalment, els 182 anys del seu traspàs (6-5-1840). 
Són tres dates que és bo recordar per no oblidar. 
Com diu el títol, un jove valent, estimava i protegia 
els joves i la canalla, i els va formar en les ciènci-
es i coneixement. Els va ensenyar educació i res-
pecte als altres, i el més rellevant, l’amor a la bona 
mare i a l’oració. Amb dos amics fundà la congre-
gació marista per als cinc continents i a la nostra 
ciutat de Vic i comarca van ser més de 80 anys dei-
xant una gran empremta que sempre recordarem. 
Marcel·lí, un gran devot de Maria, de la bona mare 
i de Sant Francesc d’Assís, i com ell, era i va ser un 
home senzill, obedient i seguidor de la pobresa. 
Un gran amant de l’evangeli i de Crist, també se’l 
coneixia com una persona seriosa, recta i obedi-
ent. Però per sobre de tot, un gran home i un home 
molt estimat. Gaudint d’aquesta diada, convido a 
tots els exalumnes i a tot el món marista a recor-
dar-lo i demanar-li la seva ajuda i protecció per als 
nostres joves, perquè siguin persones de pau i de 
bé. I sobretot, molt feliços.

Joan Solà 
Vic 

Consulta festius Torelló

Escric per mostrar la meva preocupació per la notí-
cia apareguda divendres passat a EL 9 NOU sobre 
la consulta a Torelló per si s’ha de fer festa local 
per Carnaval o per Rocaprevera. La consulta ja neix 
desigual de sortida. Com a persona gran que soc em 
serà molt difícil votar telemàticament si no m’aju-
den. I com jo, moltes altres. També em serà compli-
cat desplaçar-me expressament a l’Espona o al Punt 
Jove per votar presencialment. Agrairia a l’Ajunta-
ment que recapaciti i es plantegi allargar el període 
de votació fins al dia de Rocaprevera i posi urnes al 
santuari per ajudar a votar a la gent gran. Ja m’estic 
de comentar que en la consulta s’iguali el Carnaval 
amb una festa tradicional del poble i de la nostra 
patrona. 

Francisco Comas 
Torelló

Agraïment

Volem donar les gràcies al centre de dia L’Oreig de 
Torelló, a la residència Els Tells de Montesquiu, a 
l’Hospital Universitari de Vic i al Santa Creu per 
l’atenció que va rebre la mare, Francisca Fernanda 
Guerrero Extremera.

Família Pérez Guerrero 
Sant Quirze de Besora

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

un fitxer, propietat del grup empresarial Grup EL 9 NOU, amb domicili a plaça de la Catedral, 
2 (08500 Vic), per tal de poder gestionar i informar als lectors de la carta que ens envia. També 
els informem del seu dret d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades per-
sonals. Les cartes es poden portar a la redacció d’EL 9 NOU o enviar-les per correu o correu 
electrònic: Vic: Plaça de la Catedral, 2; direccio@vic.el9nou.com.
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Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

Tria el teu camí!
El Ministeri  
d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació ha desen-
volupat, al llarg de gai-
rebé 30 anys, més d’un 
centenar d’itineraris 
que, en 10.400 quilò-
metres, recorren tota 
la geografia espanyola, 
sota la marca Caminos 
Naturales.
L’objectiu que porta una 
inversió acumulada de 
més de 257,8 milions 
d’euros, és promoure el 
turisme actiu a la penín-
sula i les illes i incenti-
var la creació de llocs de 
treball a l’entorn rural.
Aquests itineraris, 
que en una mica més 
de 1.650 quilòmetres 
transcorren per antics 
traçats ferroviaris recu-
perats,  garanteixen el 
contacte del senderista 
amb recursos de gran 
valor natural, cultural, 
històric i paisatgístic, 
i permeten recupe-
rar infraestructures 
obsoletes o en desús, i 
generar noves activitats 
econòmiques i incenti-
var el coneixement dels 
espais rurals per part de 
la població.
El programa Caminos 
Naturales inclou un 
conjunt de rutes per fer 
a peu o en bicicleta, res-
pectuoses amb el medi 
ambient i que fomenten 
la mobilitat sostenible, 
des del senderisme al 
turisme gastronòmic, 
passant per platges, 

rius i llacunes, turisme
cultural, eqüestre o 
cicloturisme a qualse-
vol lloc d’Espanya i en 

qualsevol moment de 
l’any. Sota l’etiqueta 
#Eligetucamino, hi ha 
itineraris de nord a sud i 

d’est a oest, que sota la 
marca Caminos Natura-
les ofereixen la possibili-
tat de recuperar i donar 

a conèixer la riquesa del 
patrimoni natural i cultu-
ral d’Espanya i que cada 
senderista pugui triar el 

seu camí i la manera de 
fer-lo. Perquè a Espanya 
hi ha tants camins com 
un vulgui fer.

Un plus
per al
territori 

En el seu origen, la
configuració d’aquestes 
rutes es va basar en 
l’apropament dels 
visitants i senderistes a 
la natura i els paisatges 
rurals de forma aïllada. 
Però avui aquests
itineraris s’han con-
solidat com a eixos o 
elements vertebradors 
del desenvolupament 
d’aquestes zones i 
s’integren als tres
àmbits de la sosteni-
bilitat pels seus efec-
tes positius sobre els 
aspectes ambientals, 
econòmics i socials.
El programa Caminos
Naturales permet el
contacte amb la natura,
la bellesa i la singulari-
tat dels paisatges, i el 
retorn al medi rural, i 
promou aquests espais 
per fer-los econòmica-
ment viables, millorant 
el benestar social de la 
seva població.

 El Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació executa 10.400 km d’itineraris
sota la marca de ‘Caminos Naturales’

 Són més d’un centenar de rutes de la
península i les illes que, en algun cas, es
corresponen amb antics traçats ferroviaris

  L’objectiu és promoure el turisme actiu,
recuperar infraestructures en desús i
generar llocs de treball al medi rural
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CF VOltregà, ASCeNS A SegONA CAtAlANA

DESEMBUSSOS, NETEGES i TraNSpOrT D’aiGUa

a n i v e r s a r i4400èè

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

Enhorabona campions!

enhorabona campions!

www.autoescolacarrera.cat
AM · A1 · A2 · B

C. Matagalls, 75 (davant IES 
Voltreganès) Les Masies de Voltregà
Tel. 93 857 06 48

· Idiomes
· Extraescolars

· Reforç
· Cursos per a empreses

www.onformacio.com

Felicitats, 
campions!

TÈCNICS EN SEGURETAT I FOC, SLTÈCNICS EN SEGURETAT I FOC, SL
SISTEMES DE SEGURETAT

Pol. Ind. Sot dels Pradals - C. Sot dels Pradals, 14 - VIC - Tel. 93 889 20 05

www.tecnicseguretat.com

Felicitats per l’ascens!
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NOU9EL PUBLICITAT

Exclusiu
pEr als
subscriptors

Descarregueu-vos la targeta

informació: 93 889 46 59

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.

participeu en els sortejos entrant a:
https://9club.el9nou.cat/osona-ripolles/ofertes

Consulteu el codi del mes de juny entrant a: 
el9club

supermercat-online

bonpreuesclat.com

5 de
descompte

en compres
online

30% dtE. prEsEntant El CarnEt

Música

sOrtEIG d’EntradEs dOBlEs

Diumenge 12 de juny - A les 18h VIC

Projecte BAchcelonA
AkADemie

INSCRIPCIONS A PARTIR DEL 2 DE MAIG* 

CAMPUS  D’ESTIU

EnCara nO saps On
pOrtar El tEu fIll/a
aquEst EstIu?

InsCrIpCIOns OBErtEs dEl
CaMpus d’EstIu dEl CluB
tEnnIs VIC!

sI Ets suBsCrIptOr d’El
9 nOu GaudIràs d’una 
prOMOCIó EspECIal En El
prEu dEl ‘paCk’ dE 4 O 5 
sEtManEs.

campus d’estiu

prOMOCIó EspECIal

sOrtEIG d’EntradEs dOBlEs

Visita familiar

Endevinalles del cel i l’infern

dissabte 11 de juny a les 17.00                   Vic

Divendres, 3 de juny de 202234



ECONOMIANOU9EL Divendres, 3 de juny de 2022 35

IS
A

A
C

 M
O

R
EN

O

Pere Anglada, Miquelina Saborit, Marià Isern, Gerard Calm, Eudald Sellarès, Elisenda Tarrats, Genís Roca, Betlem Parés i Kini Muntada

Manlleu

Isaac Moreno

L’any 2010, l’empresa Isern 
Medical Telecom guanyava 
el premi Innovacat, en la 
categoria Avança, per desen-
volupar un sistema de con-
trol dels llits dels hospitals a 
través d’un ordinador a cada 
llit. Avui, Isern és un dels sis 
socis Innovacat, les empre-
ses que conjuntament amb 
l’Ajuntament de Manlleu 
organitzen aquests premis 
que valoren projectes empre-
sarials d’innovació que reper-
cuteixen a Osona. “Només el 
fet de presentar-t’hi ja t’obli-
ga a fer un esforç per ordenar 
el projecte”, explicava dime-

cres Marià Isern, president 
d’Isern, durant la presentació 
dels vuitens Premis Inno-
vacat, previstos per al 2020, 
però que la pandèmia ha obli-
gat a ajornar dos anys. 

El repte que suposa presen-
tar-se als guardons va ser una 
de les idees que va planar 
sobre la taula. L’altra va ser 
la de la pedra de la imatge 
gràfica d’aquesta edició dels 
guardons. De fet, la imatge 
s’acompanya d’una frase: “No 
és una pedra.” I no. No ho és. 
“És una representació, amb 
cert grau d’iconisme, d’una 
pedra”, segons Gerard Calm, 
de Zoo Studio, responsables 
de la imatge gràfica. “És una 
metàfora del que pot ser una 

idea, un concepte o un model 
de negoci. Pot ser un embrió, 
que és impur, i si vas rascant, 
pots trobar un diamant”, 
afegia Calm, seguint el fil 
de Miquelina Saborit, cap de 
Màrqueting i Comunicació 
de Casa Tarradellas, un altre 
dels socis Innovacat. “Ens 
hem trobat moltes pedres 
durant aquests dos darrers 
anys, però volem que els 
Innovacat siguin l’empenta 
a buscar sota les pedres, fer 
l’esforç, examinar-te a tu 
mateix, i potser rascant darre-
re o sota les pedres hi trobem 
un diamant. Dels diamants 
en podem fer joies però tam-
bé fortaleses”, afegia, conjun-
tant les idees d’Isern i Calm, 

que a més de ser ara dos 
actius importants dels Pre-
mis Innovacat comparteixen 
haver-ne estat guanyadors 
en el passat. Dues empreses 
innovadores que van trobar 
el seu diamant i contribuei-
xen a ajudar a descobrir-ne 
d’altres. Diamants circulars. 

Són fruits d’uns premis 
singulars. “Únics al territori 
català”, en paraules del regi-
dor de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Man-
lleu, Eudald Sellarès, pel fet 
que una administració i sis 
empreses (Grup Bon Preu, 
Casa Tarradellas, Girbau, Sei-
dor i les dues darreres incor-
poracions: Esbelt i Isern) 
fomentin la innovació per 
millorar el teixit econòmic de 
la comarca. Per Pere Anglada, 
director financer del Grup 
Bon Preu, l’important d’un 
projecte emprenedor és que 
tingui clara “la seva funció” 
social, “l’esperit de generar 
riquesa en el sentit més 
ampli”. A la presentació de 
dimecres també hi va inter-
venir un tercer guanyador, 
Kini Muntada, que continua 
evolucionant el simulador 
de MotoGP, i dos membres 
del jurat dels Innovacat, el 
president de Roca Salvatella 
i la Fundació.cat, Genís Roca, 
i la coordinadora de la Unitat 
d’Emprenedoria de la UVic-
UCC, Elisenda Tarrats. “Ara 
tenim molts emprenedors i 
pocs empresaris. No estimen 
la seva empresa”, deia Roca. 
“Als Innovacat, en canvi, hi 
veig molt empresari amb 
ganes d’innovar.” Tarrats 
valorava els 31 grups de 
recerca de la UVic. “Aquest 
treball de coneixement ha 
d’arribar a les petites empre-
ses. En el camí de pedra a 
diamant, el coneixement hi 
aporta.”

Diamants circulars
Recuperen els Premis Innovacat després de l’aturada provocada per la pandèmia.
El termini per presentar projectes acaba el 25 de juliol i es preveu més participació

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

Una màquina del 
Cordó, exposada al 
passeig del Ter
Manlleu Des d’aquest dijous 
hi ha exposada al Passeig del 
Ter de Manlleu, a l’altura de 
la zona esportiva, una màqui-
na originària del Cordó. En el 
procés de desmantellament 
de Prysmian (que encara l’uti-
litzava) no es va trobar sortida 
a la màquina i hi havia l’opció 
que anés a la fundició. Final-
ment, però, Prysmian l’ha 
cedit a l’Ajuntament, que l’ex-
posarà com a mostra del llegat 
industrial de la ciutat. Pro-
perament, el Museu del Ter 
complementarà la màquina 
amb la corresponent llegenda. 
La màquina té la particulari-
tat que es va fabricar a Man-
lleu, a Can Serra, a mitjan del 
segle passat. S’exhibeix només 
una part, la del mecanisme. 
Pesa 18 tones i el trasllat, que 
va culminar aquest dijous a la 
tarda, ha durat mesos.

42.000 euros 
en premis
 

Manlleu El termini de pre-
sentació dels projectes per 
als Premis Innovacat acaba 
el 25 de juliol. Pel setembre 
es farà la presentació dels 
projectes i la gala de lliura-
ment de premis a l’octubre. 
El Premi Empresa Jove està 
dotat amb 12.000 euros 
i l’Empresa Avança, amb 
20.000. En els dos casos, 
el jurat es reserva el dret 
d’atorgar un accèssit de 
5.000 euros. Es preveu que 
creixi la participació per 
l’aturada de la pandèmia.
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S’hi treballaran aspectes com la cohesió social, la gestió d’espais públics i l’emprenedoria col·lectiva  

Vic

Guillem Freixa

Oficialment, el terme comu-
nalitat fa referència a un 
concepte matemàtic, però a 
partir d’aquest any, i a través 
del programa que ha creat 
el Departament d’Empresa 
i Treball de la Generalitat 
de Catalunya, també queda·
rà vinculat a tot un seguit 
d’accions per fomentar el 
bé comú des dels barris. 
A Vic, la comunalitat que 
ara comença a caminar ha 
plantat la llavor al Remei, i 
té com a objectiu treballar 
per al desenvolupament dels 
barris del sud de la ciutat, 
però “recuperant la xarxa 
veïnal, potenciant el teixit 
del petit comerç i fomentant 
l’economia social”, tal com 
va desgranar el director 
general d’Economia Social 
i Solidària, Tercer Sector i 
Cooperatives de la Genera·
litat, Josep Vidal. Amb una 
dotació d’uns 350.000 euros 
a repartir en dos anys, el pro·

jecte compta amb la implica·
ció inicial de quatre entitats 
de la capital d’Osona: la 
cooperativa La Fera Ferotge, 
l’Associació de Veïns i Veïnes 
del Remei, l’Ajuntament de 
Vic i l’Associació Tapís. Una 

de les primeres tasques que 
farà el grup motor serà con·
tactar “amb tots els agents 
que creiem que han de ser a 
la comunalitat”, va explicar 
Laia Hernández, de La Fera 
Ferotge. Això vol dir “el CAP 

del Remei, escoles o comer·
ços, entre d’altres”. 

Després d’aquesta fase de 
diagnosi i incorporació d’en·
titats, comerços i persones, 
la intenció és desplegar tres 
eixos d’acció: el vessant de 

la cohesió social i igualtat 
d’oportunitats anirà a càr·
rec de La Fera Ferotge, que 
també farà la coordinació de 
tot el projecte. “L’objectiu 
principal de l’àrea serà pen·
sar activitats per a infants i 
joves del barri, fomentant 
la igualtat d’oportunitats”, 
va comentar Hernández. Pel 
que fa al segon eix, d’ocupa·
bilitat i emprenedoria col·
lectiva, tindrà com a referent 
l’Associació Tapís. “Cal posar 
en valor el que es fa i enlla·
çar·ho amb projectes d’ajuda 
mútua”, va apuntar Trini 
Molist. 

El darrer dels eixos, “però 
el que pot tenir un impacte 
més directe en els veïns”, 
és el que fa referència a 
l’habitatge i gestió d’espais 
públics. Des de l’associació 
de veïns es vetllarà “per tenir 
dades i detectar les deficièn·
cies d’habitatge al barri”, així 
com condicionar els espais 
públics “perquè permetin 
la interacció entre veïns”, 
va remarcar Mar Cañellas. 
També es dinamitzarà el nou 
local del barri del Remei que 
s’obrirà a la rambla Tarrade·
llas. 

Des de l’Ajuntament, 
el regidor de Ciutadania, 
Barris i Cooperació, Josep 
Ramon Soldevila, va reivin·
dicar la feina feta a través 
del Pla Estratègic del barri 
del Remei, que va permetre 
crear el consell de barri. “Hi 
hem pogut treballar aspectes 
i projectes que ara queden 
recollits en la comunalitat.”

Nordlogway inaugura una nova nau 
Manlleu L’empresa logística Nordlogway ha invertit més de 2 
milions d’euros en una nova nau d’emmagatzematge edificada 
de 4.000 metres quadrats, al carrer Carles Regàs Cavalleria, on 
hi ha la seu central de l’empresa i altres naus. La nova nau es 
va començar a construir el setembre de 2021 i té capacitat per 
a més de 6.000 palets i platja generosa per fer tot tipus de gru·
patges i picking. El tipus de prestatgeria que s’hi ha utilitzat és 
mòbil, per tal d’optimitzar l’espai. Aquesta inversió respon a 
la necessitat d’incrementar l’oferta als clients actuals. Actual·
ment, l’empresa disposa d’altres naus a Osona i des de principis 
d’any també opera a Can Serra (a l’antiga Prysmian), un espai de 
més de 30.000 metres quadrats. En total, a la comarca d’Osona 
Nordlogway té una capacitat de gestió de més de 20.000 palets.
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Un moment de la presentació que es va fer aquest dimecres a Vic amb les diverses entitats implicades

La nova comunalitat dels 
barris del sud de Vic fomentarà 
l’economia social i el teixit veïnal 

Vaga a l’atenció 
domiciliària
Vic CCOO i UGT han convo·
cat aquest dijous una vaga 
dels treballadors del Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD). 
Reclamen l’increment salarial 
del 2021. Es va convocar una 
concentració a Barcelona, a la 
Fundació S21, que depèn del 
Consorci de Salut i Social de 
Catalunya, que també gestio·
na el SAD d’Osona. En aques·
ta comarca una treballadora 
hauria secundat la vaga. 

Llotja de Bellpuig (30-5-22)

CONILL: 2,26 (=)
POLLASTRE VIU: 1,27 (Reg.) – 1,42 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 2,50 (Reg.) – 2,44 (=) 
OUS: xl: 1,80 · l: 1,52 · m: 1,42 · s: 1,16 
GALLINA LLEUGERA: 0,06·0,08 (=) 
GALLINA SEMIPESADA: 0,35 / 0,36 / 0,37 (=)
GALLINA PESADA: 0,32 (=)
GALL VIU: 0,03 (=)
ESTRUÇ: s.c.

Llotja de Vic (27-5-22) 

PORC: 2,065 / 2,077 (+0,005)
GARRINS RAÇA: recollida: 19 / 21 (·1)
PARTIDA GRAN: 53,50 / 55 (·1)
ANOLLS (des de 351 kg): 5,20 / 5,04 / 4,82 / 4,53 (·0,02)
VEDELLS (fins a 350 kg): 5,25 / 5,05 / 4,87 / 4,65 (·0,02)
FRISONS (+ de 211 kg): 4,95 / 4,87 / 3,61 (=)

FRISONS (fins a 210 kg): 4,70 / 4,60 / 3,10 (=)
VEDELLA (261/300 kg): 5,10/4,96/4,81/4,44/3,78 (+0,02)
VEDELLA (221/260 kg): 5,16/5,00/4,85/4,53/3,77 (+0,02)
VEDELLA (180/220 kg): 5,21/5,01/4,86/4,56/3,79 (+0,02)
VACA: 4,25 / 4,05 / 3,85 / 3,35 / 2,90 / 2,70 (= / ·0,10)
FRISÓ: 80 / 130 (=) 
ENCREUAT: 140 / 255 (=)
TÒFONA NEGRA (€/quilo): s.c.

Mercolleida (27-5-22)

PORC VIU selecte: 1,561 (+0,004) 
LLETÓ 20 kg: 35 (·1,50) 
XAI (23 a 25 kg): 3,60 (=)  
XAI (25 a 28 kg): 3,45 (=)  
OVELLA DE VIDA: 75/u (=)  
BLAT PINSO: 410 (=)
BLAT PA: 420 (=) 
MORESC: 385 (+1)

ORDI LLEIDA: 385 (·2)   
COLZA: 710 (=)

Llotja de Barcelona (31-5-22)

GARROFA: 260/t (=)
GARROFA FARINA: 250/t (=)
SOJA PAÍS: 534/t (+12)
MORESC UE: 391/t (=)
BLAT: 408/t (–5)
ORDI PAÍS: 390/t (–5) 
FARINA DE PEIX: 1.380/t (=)
GIRA·SOL: 320 (–5)
MILL: 490/t (=)
COLZA: 470/t (–5)
SORGO: 393 (–5)

Grans del Lluçanès (30-5-22)

GRA DE COLZA EURONEXT: 794 (–10,50)
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Ferran Corominas, davant d’un mapa de l’Àfrica

xxDilluns 17 de gener de 2022

El continent africà, mercats de futur

Ferran Corominas ha crescut professi-
onalment dalt d’un avió, perquè és un 
apassionat de les cultures i els països. 
Sempre s’ha dedicat a aquesta feina, 
era l’única manera de conèixer món: 
treballant. Ha treballat gairebé a tots 
els continents, però cansat del jet lag
i per simpatia, fa 15 anys que es dedi-
ca gairebé exclusivament al continent 
africà.

Àfrica o el continent africà?
Tot està ben dit, però cal explicar 

que el continent africà té 54 països, 
aproximadament 30 milions de quilò-
metres quadrats i una població estima-
da d’1.200.000 milions, molts tipus de 
religions, de llengües, d’ètnies, de cul-
tures... és a dir, té una diversitat molt 
gran. Alhora, he d’esmentar que de 
tota la vida, quan hem mirat un mapa 
mundial, hem vist una Àfrica redu-
ïda, perquè semblava que no tenia la 
importància que tenen els altres con-
tinents. A vegades, influenciats pels 
mitjans, parlem de l’Àfrica com el con-
tinent pobre, corrupte i d’elits prope-
res al govern, que només fan economia 
extractiva de minerals, petroli o matèri-
es primeres. En part és així, si més no 
el més conegut per tots. Però també 
hi ha un vessant molt positiu del conti-
nent. Hi ha molts països que funcionen 
amb normalitat: tenen tots els serveis 

necessaris, es creen empreses, hi ha 
bancs, aeroports, línies de tren, etc. 
Això sí, tot força precari, però funciona. 
Sempre m’agrada dir que el continent 
africà és un caos organitzat.

Què s’hi pot fer al continent africà?
S’hi poden fer moltes coses, per 

exemple ajudes humanitàries, viatges 
exòtics o anar-hi a treballar, que és el 
que jo hi faig.

Quin tipus de feina hi fa?
Faig recerca de mercats. L’Àfrica té 

mercats una mica complexos, però 
tard o d’hora moltes empreses europe-
es voldran ser-hi presents. O sigui, em 
vaig avançant.

S’hauria d’apostar pel continent?
Des de la meva perspectiva, sí. Hi 

ha molts països que tenen uns índexs 
de creixement per sobre d’un 5%, en 
part per la seva pròpia riquesa interna 
(matèries primeres), però alhora hi ha 
un gran percentatge d’una classe mitja-
na que necessita béns materials. Com 
que a l’Àfrica la cultura empresarial no 
és gaire madura, han de comprar una 
mica de tot.

Potser és l’hora d’anar-hi a fabri-
car?

Sí, hi ha països que s’hi pot anar 
fàcilment i amb total seguretat empre-
sarial: serveis jurídics, bancaris, logís-
tics, de mà d’obra, etc.

    ESPAI ESPECIAL

Entrevista a Ferran Corominas, consultor per a empreses que volen fer recerca en nous mercats 

És optimista amb el continent?
Sí. Intento pensar en positiu; si hi 

apostem de valent, acabem creant 
llocs de treball, generem feines vàries 
i el més important, la confiança que els 
empresaris necessiten per establir-se al 
continent o tenir-hi un vincle comercial 
regular.

Per què hi ha tanta gent que hi té 
males experiències?

Perquè hi ha de tot en aquest món. 
Solen ser dos tipus de persones: gent 

sense experiència o gent que inten-
cionadament va al continent a bus-
car el negoci fàcil, que hi han anat de 
conquistadors pensant que com que 
som europeus els podrem enganyar o 
ensenyar. Gran error, i per part africana 
estan més que avorrits de rebre aques-
ta gent. Si vas al continent amb ganes 
d’aprendre i a treballar amb constàn-
cia, és superagradable i amb gent molt 
professional. 

Contacte: fcr@afriquenet.cat
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El Grup Viñas rep una delegació 
sud-coreana pensant en l’exportació

Un 10% de les vendes a l’exterior de la companyia vigatana ja es fan al sud-est asiàtic

La delegació sud-coreana, a la sala de desfer del Grup Viñas

Vic

I.M.

En un horitzó de mig any, 
el Grup Viñas podria afegir 
Corea del Sud a la nòmina 
de països asiàtics on exporta 
carn de vedella. A través del 
Ministeri d’Agricultura, Pes-
ca i Alimentació, recentment 
han rebut la visita a l’escor-
xador i la sala de desfer de 
l’illa càrnia de Vic d’una dele-
gació del govern sud-coreà. 
L’objectiu final d’aquestes 
visites és validar les instal-
lacions de cara a donar d’alta 
la planta per a futures impor-
tacions al país asiàtic. “Es van 
emportar una bona impres-
sió. Va agradar molt tant la 
higiene com el sistema de 
traçabilitat”, segons el direc-
tor general del Grup Viñas, 
Josep Viñas.

El Grup Viñas actualment 
exporta el 40% de la seva 
producció i, per tant, “tenim 

experiència en auditori-
es”, diu Viñas. Per a països 
del sud-est asiàtic com el 
Vietnam, Tailàndia i les Fili-
pines, a banda del Japó, ja 

han superat l’homologació. 
Aquests mercats emergents 
suposen actualment el 10% 
de les exportacions de la 
companyia vigatana. I no 

només això, els permeten 
vendre productes “que aquí 
no tenen valor, com poden 
ser els tendons”, diu Viñas. 
Ara, si se supera el tràmit 
governamental amb Corea 
del Sud, tindran via lliure 
també per contactar amb 
un agent i arribar a acords 
comercials amb companyies 
d’aquest país. 

Fins ara no hi havia acords 
comercials entre Espanya i 
Corea del Sud perquè el país 
asiàtic “ens té bloquejats” 
d’ençà del mal de les vaques 
boges. En aquests moments, 
però, “Espanya ja està en un 
risc insignificant”, la qual 
cosa ha fet que el govern sud-
coreà tingui interès a obrir 
el mercat. On per ara no hi 
ha perspectives d’exportar 
vacum és a la Xina. El Grup 
Viñas compta amb una pro-
ducció anual de 18.000 tones 
de carn. La majoria de les 
exportacions són a la UE.

Assagen a Rupit un 
sistema per controlar 
cabirols amb xips

Rupit i Pruit Rupit acolli-
rà durant tota la setmana 
vinent, entre els dies 6 i 12 
de juny, una nova edició de la 
Farmlab Week, un laboratori 
d’innovació per al món rural 
amb tecnologia, promogut 
conjuntament per l’Ajunta-
ment i la Fundació Itinerari-
um. Es faran demostracions 
com per exemple en una 
granja de vaques robotitza-
da, on les vaques es munyen 
de forma autònoma, o un 
hort robot, controlat des 
del mòbil. També es podrà 
visitar l’anomenada Cabirols 
experience. En un tancat 
de 4.000 metres quadrats 
s’estudia el comportament 
d’aquests animals als quals 
se’ls ha col·locat un xip. Això 
permet activar un dispositiu 
sonor o lluminós que s’acti-
vi quan l’animal s’acosta a 
la carretera o a un camp de 
cultiu, evitant accidents o 
que facin malbé les collites. 
Durant la setmana s’han pro-
gramat també visites esco-
lars al Farmlab. Entre la resta 
d’activitats programades hi 
ha un concurs popular de 
plats de cuina de l’àvia.
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La meitat dels 14 
escenaris d’aquest 
any seran novetats
Vic El So de les Cases es va 
presentar en un dels 7 esce-
naris nous, dels 14 que s’uti-
litzaran aquest any. Es tracta 
de la Casa Costa, a la plaça 
Major, recentment rehabili-
tada. A dalt de tot hi té una 
torre, que és on es faran els 
concerts: un espai tan petit 
que només té cabuda per a 
10 espectadors. “Per això 
hem fet un sorteig, és un 
espai especial”, diu Bet Pie-
lla. Aquí va actuar, el dia de 
la presentació, el jove trom-
petista Miquel Somma Fer-
rari (a la fotografia de dalt). 
Entre els descobriments tam-
bé hi ha el pati de L’alber-
gueria, al qual s’accedeix des 
de la sala romànica d’aquest 
espai, i que fins ara era 
impracticable perquè estava 
mig ple de terra. També és 
poc coneguda l’església de 
Santa Caterina, annexa a 
l’antic convent de les beates 
de la plaça de la Catedral i 
a la qual s’accedeix des del 
carrer de la Ramada. Només 
s’obre una vegada a l’any 
per a una missa. Encara que 
estigui dins del recinte de 
la catedral, tampoc és gaire 
coneguda la capella de la 
Mare de Déu de la Rodo-
na, de principis del segle 
XIX, que va ser construïda 
en un annex del claustre 
gòtic. Altres dels espais que 
sí que són coneguts però 
mai no havien estat en la 
programació, com la Sala 
Modernista del Casino o la 
Sala dels Mecenes de la Casa 
de Convalescència. O també 
la capella de la Guia, davant 
de la qual hi haurà un grup 
de batucada, i mentre actu-
en estarà oberta a la visita. 
Torna també a fer-se un con-
cert a la terrassa de la Casa 
Vilarrúbia, al capdavall del 
Passeig, i repeteixen llocs 
com la Casa Ricart, la Casa 
Pratdesaba, i els jardins de 
l’església de Sant Felip o del 
convent del Sagrat Cor.
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La fórmula d’unir música i pa-
trimoni continua funcionant. La 
sisena edició d’El So de les Cases 
oferirà dos centenars de petits 

concerts en espais patrimonials 
de la ciutat aquest cap de setma-
na. Alguns només s’obren al pú-
blic aquests dies, en tot l’any. 

Dos-cents concerts 
ressonaran per Vic

La sisena edició d’El So de les Cases es desplega fins diumenge

Vic

Jordi Vilarrodà

La xifra de dos-cents con-
certs en tres dies impressio-
na. Són els que tindran lloc 
a Vic des d’aquest divendres 
fins diumenge en la sisena 
edició d’El So de les Cases. La 
iniciativa que combina músi-
ca i patrimoni, nascuda l’any 
2016 quan Vic va ser Capital 
de la Cultura Catalana, s’ha 
anat consolidant i és espera-
da pel públic. Com a prova, el 
fet que aquest dimecres a la 
tarda –poc després d’haver-se 
obert la reserva en línia– ja 
fos difícil trobar-ne a través 
del web i que al cap d’una 
estona s’haguessin exhaurit 
la meitat de les 10.000 entra-
des disponibles. L’altra mei-
tat es posa a disposició del 
públic abans de cada concert, 
per ordre d’arribada. Tant en 
un cas com en l’altre, són gra-
tuïtes. El So de les Cases, que 
només es va deixar de fer ara 
fa dos anys per la pandèmia, 
arrenca amb l’èxit assegurat. 

L’Ajuntament és al dar-
rere d’una iniciativa “molt 
transversal, de totes les 
àrees”, explica Bet Piella, 
regidora de Cultura. Ja han 
desaparegut les restriccions 
d’accés degudes a les normes 
sanitàries, que l’any passat 
encara van condicionar El 
So de les Cases, i per això es 
poden oferir nous escenaris 
en espais més reduïts i a l’in-
terior. Com en tantes altres 
iniciatives culturals, aquest 
any és el del retorn a la nor-

malitat. A l’edició de 2022 hi 
ha 14 escenaris de concerts: 
són cinc menys que l’any pas-
sat, en què es va compensar 
el menor aforament de cada 
espai amb una ampliació dels  
escenaris. “El total d’entra-
des de l’any passat i d’aquest 
és el mateix”, diu la regidora 
de Cultura. 

La combinació d’una pro-
posta artística i uns escena-
ris amb valor patrimonial 
és una fórmula que Vic va 
adaptar del famós Temps 
de Flors que se celebra a 
Girona. En la ciutat del 

Mercat de Música Viva i 
que destaca per la potència 
de la seva formació musical 
es va escollir aquest àmbit 
com a fil conductor. Pel que 
fa als espais, es combinen 
els públics i els privats, 
alguns dels quals només 
són accessibles aquests dies. 
“També volem mostrar com 
de bé es poden rehabilitar 
algunes d’aquestes cases 
per donar-los valor”, deia 
Fabiana Palmero, la regidora 
d’Urbanisme. L’Ajuntament 
vol posar en marxa a partir 
de la tardor una campanya 
perquè, a banda dels edificis 
singulars que ja destaquen, 
es valori “el patrimoni del 

conjunt de la ciutat, tot el 
que tenim construït i que 
no veiem perquè ja hi estem 
acostumats”, diu Palmero. 
El So de les Cases, que peri-
òdicament va renovant els 
escenaris encara que alguns 
es repeteixen, és una bona 
oportunitat per posar-ho en 
pràctica. El projecte portarà 
per nom Sumem Patrimoni i 
es presentarà coincidint amb 
la propera edició de la Fira 
de l’Energia i la Construcció 
Sostenible de Vic.

Els primers concerts 
començaran el divendres a 
les 6 de la tarda, i el dissabte 
també seran tots a partir 
d’aquesta hora. Diumenge, 
en canvi, són concerts de 
matí i migdia. Tots tindran 
una durada de 20 minuts, 
perquè hi pugui assistir com 
més públic millor, excepte 
dos concerts de nit: el de 
divendres al jardí de l’Hotel 
Les Clarisses –antic convent 
de Santa Clara– amb el grup 
de funky Gnaposs i el de 
dissabte al jardí de la Casa 
Ricart, amb la formació Las 
Karamba, que duraran una 
hora. En alguns dels escena-
ris hi actua més d’una for-
mació el mateix dia. El total 
de propostes artístiques és 
de 18 entre els tres dies, bar-
rejant diferents estils i com-
binant també formacions 
consolidades amb artistes 
emergents o també donant 
oportunitat als joves músics 
en procés de formació de 
l’Escola de Música i Conser-
vatori de Vic. 

La meitat de les 
10.000 entrades 
ja s’han pogut 

reservar en línia

La música i la poesia tornaran  
pel juliol a Sant Pere de Casserres 

Vic La violinista Coloma Bertran (a la fotogra-
fia) serà una de les protagonistes del Festival de 
Música de Sant Pere de Casserres, el proper mes 
de juliol. La sala de plens del Consell Comarcal 
d’Osona, propietari i gestor del monument i orga-
nitzador del festival, va acollir dimarts la presen-
tació de l’edició d’enguany, que començarà el dia 
2 de juliol amb poesia: el recital Satau Mal Gestat 
donarà pas a les quatre actuacions musicals en els 
següents dissabtes del mes, que seran successiva-
ment les de Coloma Bertran, Tarta Relena, el Cor 
Geriona amb el pianista Nito Figueras i Dàmaris 
Gelabert. El tancament amb un espectacle fami-
liar és una de les novetats d’aquesta edició, “per-
què els més petits coneguin Casserres”, diu Pere 
Medina, vicepresident del Consell Comarcal.
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Vic

J.V.

El So de les Cases, amb els 
seus concerts breus, també 
és un escenari ideal perquè 
els músics hi avancin noves 
propostes en format show-
case. D’aquests concerts 
n’hi haurà alguns d’artistes 
propers, com el d’Atzur Duo, 
que arriba des del Lluçanès 
integrat per Mar Pujol (veu 
i guitarra), de Prats, i Marty 
Ollivant (flauta travessera i 
segona veu), 
ara afincada 
a Oristà. Serà 
“una petita 
mostra”, 
com diu Mar 
Pujol, de 
cançons que 
durant aquest 
2022 recollirà 
en un EP de 
debut. “Pots 
fer el mateix 
repertori per-
què el públic 
és diferent 
en cada con-
cert”, explica 
aquesta jove 
artista. Atzur 
Duo actuarà 
a l’església 
de la Rodona, 
dins de la catedral. 

Del Lluçanès també arriba 
un nom conegut com el de 
Ferran Orriols (Nyandú), 
que en aquest cas avança 
cançons del seu primer disc 
en solitari, que ja té gravat i 
que sortirà també abans de 
final d’any. La seva proposta 
al marge del grup transita 
per camins diferents, amb 
cançons que incorporen sons 
molt diversos (del sitar a la 
guitarra, passant per banjos 
o mandolines, tots tocats 
per ell). Se’l podrà veure a 
la Casa Pratdesaba. I també 

arriba amb nou disc d’indie 
rock Marta Knight: aquests 
dies surt a la llum Strange 
Times Forever, àlbum sencer 
de debut després de la tar-
geta de presentació de l’EP 
Peterloo Heroes (2017). El 
seu escenari és el jardí de Les 
Clarisses. 

La música d’aire més 
clàssic també és una aposta 
habitual d’El So de les Cases. 
Entre els artistes, també hi 
ha alguns noms osonencs 
destacats com els de Joel Bar-

dolet (violí), 
amb el pia-
no de Marc 
Heredia, que 
tocaran a l’in-
terior de la 
Casa Ricart. 
O el del barí-
ton manlle-
uenc Ferran 
Albrich, 
acompanyat 
al piano per 
Marc Serr, 
que omplirà 
de música la 
Sala Moder-
nista del 
Casino. El 
ressò flamenc 
no hi falta-
rà tampoc, 
amb Isabel 

Vinardell (veu i dansa) i Isa-
belle Laudenbach (guitarra), 
inspirant-se en Paco Ibáñez 
i presentant-se a L’albergue-
ria. La basca Amaia Miranda 
i la catalana Alba Morena 
repetiran: fa pocs dies van 
ser a l’EnCanta de Roda de 
Ter i ara tornen a actuar a 
Osona, una a la Rodona i 
l’altra a la terrassa de la Casa 
Vilarrúbia. El pianista Joan 
Pau Chaves, que va estrenar 
el seu últim disc Cançons de 
fi de segle a L’Atlàntida, tor-
narà a Vic i actuarà a la Casa 
de Convalescència.

La meitat dels 14 
escenaris d’aquest 
any seran novetats
Vic El So de les Cases es va 
presentar en un dels 7 esce-
naris nous, dels 14 que s’uti-
litzaran aquest any. Es tracta 
de la Casa Costa, a la plaça 
Major, recentment rehabili-
tada. A dalt de tot hi té una 
torre, que és on es faran els 
concerts: un espai tan petit 
que només té cabuda per a 
10 espectadors. “Per això 
hem fet un sorteig, és un 
espai especial”, diu Bet Pie-
lla. Aquí va actuar, el dia de 
la presentació, el jove trom-
petista Miquel Somma Fer-
rari (a la fotografia de dalt). 
Entre els descobriments tam-
bé hi ha el pati de L’alber-
gueria, al qual s’accedeix des 
de la sala romànica d’aquest 
espai, i que fins ara era 
impracticable perquè estava 
mig ple de terra. També és 
poc coneguda l’església de 
Santa Caterina, annexa a 
l’antic convent de les beates 
de la plaça de la Catedral i 
a la qual s’accedeix des del 
carrer de la Ramada. Només 
s’obre una vegada a l’any 
per a una missa. Encara que 
estigui dins del recinte de 
la catedral, tampoc és gaire 
coneguda la capella de la 
Mare de Déu de la Rodo-
na, de principis del segle 
XIX, que va ser construïda 
en un annex del claustre 
gòtic. Altres dels espais que 
sí que són coneguts però 
mai no havien estat en la 
programació, com la Sala 
Modernista del Casino o la 
Sala dels Mecenes de la Casa 
de Convalescència. O també 
la capella de la Guia, davant 
de la qual hi haurà un grup 
de batucada, i mentre actu-
en estarà oberta a la visita. 
Torna també a fer-se un con-
cert a la terrassa de la Casa 
Vilarrúbia, al capdavall del 
Passeig, i repeteixen llocs 
com la Casa Ricart, la Casa 
Pratdesaba, i els jardins de 
l’església de Sant Felip o del 
convent del Sagrat Cor.
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El So de les Cases serà escenari d’estrenes

De la clàssica al pop, 
de la cançó al flamenc

Les orquestres de l’Emvic estrenen 
a Vic una obra de Jordi Domènech

Vic Després de dos anys i mig sense poder tocar 
plegades pel context de pandèmia, no es podia 
escollir un millor escenari per tornar a veure 
actuar totes les orquestres de corda de l’Escola 
de Música i Conservatori de Vic (Emvic): la Sala 
Ramon Montanyà de L’Atlàntida, que dimarts 
al vespre es va omplir per a l’ocasió. Un dels 
moments més especials va ser la interpretació, 
per part de les tres orquestres de nivell elemen-
tal, de la suite De terres llunyanes, composta pel 
músic manlleuenc Jordi Domènech, que també va 
assistir a l’estrena –de fet, l’encàrrec se li havia 
fet abans de la pandèmia–. Com a colofó a dues 
hores de concert, l’orquestra de l’últim cicle del 
conservatori va interpretar, juntament amb alum-
nes de l’aula de cant, el popular Glòria, de Vivaldi.
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Mar Pujol i Ferran Orriols
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Les Tarta Relena 
a Beget, dins del 
festival Microclima   

Beget El duet Tarta Relena, 
format per Marta Torrella i 
Helena Ros, actuarà aquest 
dissabte a Beget dins del 
festival Microclima. El 
concert serà a les 7 de la 
tarda davant de l’església de 
Sant Cristòfol i és el quart 
d’aquest festival, en esce-
naris diferents del terme de 
Camprodon. El Microclima 
es tancarà dissabte vinent 
amb Montse Castellà. 

Monòleg de Godai 
Garcia a Can Grau, 
aquest diumenge    

Les Masies de Roda Des-
prés de l’obertura al públic 
i la presentació del projecte 
Cardant Cultura, l’espai de 
Can Grau, a les Masies de 
Roda, inicia la programació 
del mes de juny. Ho farà 
aquest diumenge al matí 
amb un taller de circ a càr-
rec de Flying Pikmis i un 
monòleg-vermut amb Godai 
Garcia, que ara participa en 
el programa Una història de 
la literatura a TV3. 

La flautista Gala 
Kossakowski, en 
concert a Moià

Moià La flautista Gala Kos-
sakowski, acompanyada per 
Luis Arias al piano, oferirà 
dissabte un concert a Moià 
dins de la programació de 
Joventuts Musicals. Kossa-
kowski és d’origen polonès 
per part de pare i ha creat un 
programa de música polone-
sa, a més d’estrenar una peça 
del català Carles Fontcuberta. 
L’actuació serà a les 6 a l’audi-
tori de Sant Josep. 

La pradenca Montserrat Noguera exposa a la sala de Cal Bach

El ‘tercer paisatge’ del Lluçanès

Prats de Lluçanès

Roser Reixach

L’anomenat tercer paisatge 
i el sotabosc del Lluçanès 
són els temes principals 
de l’exposició “L’esperit 
del paisatge. Imaginari de 
camins i matolls”, de la pra-
denca establerta a Barcelona 
Montserrat Noguera, dibui-
xos resultat de les investiga-
cions que du a terme a partir 
de les dinàmiques de repeti-
ció com a procés creatiu.  

En la presentació que va 
fer diumenge, aquesta pro-
fessora de l’Escola Superior 
de Disseny i Arts Plàstiques 
va remarcar la importància 
que tenien per a ella “els 

petits indrets i llocs de tran-
sició, espais no resolts o no 
antropitzats, i especialment 
voreres de camps i camins, 
on creixen les herbes i les 
plantes que la natura deci-
deix”. I és que en gran part 
de les obres exposades, làmi-
nes, díptics i llibrets, s’hi 
mostren aquests paratges 
que ella havia trepitjat des 
de menuda, uns paisatges 
representats que “no tenen 
horitzons ni distàncies, ni 
elevació, ni tan sols profun-
ditat o perspectiva aèria”, 
amb límits difosos i impreci-
sos i on l’observador se situa 
a l’interior del mateix bosc 
“de vegades gairebé ajagut, 
atrapat entre els matolls”.

Tots els dibuixos s’han 
elaborat amb tècnica vec-
torial a partir de traçats 
Bézier i va explicar que per 
a la seva realització partia 
d’uns dissenys inicials que 
posteriorment treballava per 
repetició i superposicions en 
diferents tonalitats de grisos. 
Una manera d’aconseguir 
representar aquests llocs de 
silenci i temporalitat inde-
finida, que sempre ha sentit 
tan propers, i on el temps, va 
manifestar, hi ha arribat per 
aturar-se. El conjunt d’aques-
ta obra sobre els matolls, 
quan encara no tenia aquesta 
denominació, ja va ser pre-
sent en l’edició del 2018 del 
Disseny Selected Bilbao i 

properament s’exposarà a la 
fira Artslibris 2022. 

Aquest dissabte està pre-
vista una trobada oberta 
on Noguera explicarà quin 
significat tenen per a ella els 
camins desapareguts i “com 

vaig treballar la representa-
tivitat del paisatge des de la 
lenta visió del caminant” a 
partir del llibre El camí del 
dret, publicació que forma 
part de l’obra El somieig del 
paisatge infinit.

Montserrat Noguera, explicant els seus dibuixos a la sala de Cal Bach

Viladrau celebra    
la primera edició 
d’un festival de 
cinema fantàstic

Viladrau Fins a 30 curtme-
tratges es projectaran aquest 
cap de setmana en la primera 
edició del Viladrau Fantàstic, 
un festival nou que s’ha creat 
amb el suport de l’Ajunta-
ment i Canal Taronja. L’Espai 
Montseny és on es faran les 
sessions, dissabte al matí i 
la tarda i diumenge al matí. 
Dissabte, a l’acabar els curts 
que entren a concurs, també 
tindrà lloc un cinefòrum 
amb la projecció de Cap de 
turc, un treball realitzat per 
estudiants d’ESO de l’esco-
la Rocaprevera de Torelló. 
Diumenge a les 7 de la tarda 
s’entregaran els premis, amb 
1.000 euros per al guanyador 
del Gran Premi Viladrau 
Fantàstic, 500 euros al Premi 
Especial del Jurat i 250 en 
productes de Viladrau per 
al premi de votació popular. 
El festival ha comptat amb 
un centenar de produccions 
inscrites, entre les professi-
onals, d’escoles de cinema i 
amateurs. 

Escènic Vic mostra 
els tallers del curs
Vic L’espai ETC de Vic acull  
aquest cap de setmana la 
mostra de tallers d’Escènic 
Vic, resultat de l’activitat 
que s’ha anat fent durant el 
curs en aquest centre de for-
mació teatral. Al llarg del cap 
de setmana es presentaran 
mitja dotzena de propostes 
dels alumnes d’entre 6 i 18 
anys, per grups d’edat. Jordi 
Arqués, Laura Domènech, 
Abel Reyes i Anna Valldeneu 
són els actors responsables 
de la formació. Dissabte serà 
el dia dedicat al teatre de 
text i diumenge, al musical.

El MEV tanca els espais del lapidari  
per preparar la nova sala immersiva

Vic Des d’aquest dilluns, les sales del 
lapidari –la col·lecció de peces de pedra– i 
d’arqueologia del Museu Episcopal de Vic 
(MEV) estan tancades al públic. El motiu 
són les tasques que s’estan fent per reubicar 
les peces i fer espai per a la instal·lació de la 
nova sala immersiva, un dels projectes estre-
lla de la digitalització del museu. Els tècnics 

treballen per ubicar les peces en altres llocs 
del mateix espai –situat a la planta de soter-
rani– o per traslladar-les a magatzems. Pel 
setembre es tornarà a obrir el lapidari a les 
visites. La sala immersiva que s’adequarà en  
una part del que fins ara ocupava aquest té 
l’objectiu de submergir el visitant en l’ambi-
ent d’una església del romànic, molt més ple 
de color del que ara imaginem, per situar-lo  
abans d’iniciar la visita. A la fotografia, tèc-
nics preparant les peces per al trasllat. 
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‘Dones valentes’, 
estrena de l’Aula de 
Teatre de la UVic
Vic El llibre Dones valentes, 
de la periodista Txell Feixas, 
ha inspirat el muntatge que, 
amb el mateix títol, va estre-
nar dimarts l’Aula de Teatre 
de la UVic. Un capítol del 
llibre, dedicat als casaments 
forçats de noies molt joves, 
és la base d’una peça curta en 
què es combinen la paraula, 
el moviment i l’audiovisual, 
interpretat per una desena 
d’actors i actrius de l’aula. 
Una d’elles porta el pes del 
relat en primera persona 
que fa de fil conductor: un 

matrimoni arranjat per honor 
després d’una violació, que 
continua amb més violència 
i que s’acaba gràcies a la 
valentia de la víctima. Dolors 

Rusiñol dirigia aquesta posa-
da en escena, que després de 
l’Institut del Teatre de Vic ha 
anat a la Biennal Università-
ria de la Xarxa Vives. J.V.



CULTURANOU9EL

Podeu presentar les propostes
de l'1 al 30 de juny
https://participa311-santaeugeniadeberga.diba.cat/

Divendres, 3 de juny de 2022 41

Andorra ‘entra’ al MMVV per 
donar difusió a la seva música

Cada any un grup andorrà formarà part de la programació oficial
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Titi Roca i Montserrat Planelles, després de signar l’acord, amb Bet Piella, regidora de Cultura, i Marc Lloret

Vic

J.V.

Andorra ha triat el Mercat 
de Música Viva de Vic per 
donar a conèixer el seu talent 
musical. Un conveni signat 

dimarts entre el govern 
d’Andorra i l’Ajuntament 
de Vic concreta quina serà 
la participació andorrana a 
partir de l’edició d’aquest 
any del MMVV, que tindrà 
lloc entre els dies 14 i 17 de 

setembre. La concreció més 
visible serà que el duet Kic 
Barroc & Baptiste Herbin 
formarà part de la progra-
mació oficial, i cada any se 
seleccionarà una proposta 
per participar-hi. “És una fita 

important que formem part 
d’un esdeveniment d’aques-
tes característiques”, va dir 
Montserrat Planelles, direc-
tora de Promoció Cultural 
del govern d’Andorra. Per 
la part vigatana va signar el 
conveni Titi Roca, regidor 
de Fires i Mercats de l’Ajun-
tament, que va dir que el 
MMVV serà “la porta d’accés 
a altres sectors de la cultura” 
per als andorrans. 

L’acord preveu que, a més 
de la participació d’un grup 
o artista, els programadors 
públics o privats d’Andorra 
participin al MMVV en 
l’apartat professional i que 
també hi hagi un acompanya-
ment “als grups no professio-
nals” que vulguin assistir-hi. 
Planelles destacava en l’acte 
de signatura, a l’Ajuntament 
de Vic, el fet que “hi ha 
hagut poques oportunitats” 
per a la música andorrana de 
mostrar-se al Principat i “el 
MMVV és la nostra via natu-
ral”. L’actuació d’enguany la 
protagonitzen el pianista Kic 
Barroc (nom artístic del pia-
nista d’Enric Bartomeu) i el 
saxofonista Baptiste Herbin, 
amb una proposta jazzística 
que d’aquí a poc es concreta-
rà en el seu primer disc, Mon 
noM. Marc Lloret, director 
artístic del MMVV, va dir 
que és “un jazz modern, de 
fusió, i accessible per a tot-
hom”. 

La mostra Vic 
Sona 2022 obre 
la convocatòria 
fins al 25 de juny

Vic

EL 9 NOU

Fins al 25 de juny està oberta 
la convocatòria de la Mos-
tra de Música Jove VicSona 
d’aquest any, que vol ajudar 
els creadors emergents de la 
ciutat i d’Osona, “un sector 
que ha patit un fort sotrac 
en els últims anys”, segons la 
regidora de Joventut de Vic, 
Elisabet Franquesa. 

Fins al proper dia 25 de 
juny, els grups o solistes 
que vulguin participar en 
la mostra han de fer arribar 
les seves propostes a través 
del web <www.vijove.cat>. 
Els únics requisits és que 
siguin d’Osona o residents 
a la comarca, menors de 30 
anys i, com a mínim, amb 
un component femení. Els 
guanyadors tindran l’oportu-
nitat de fer un concert en la 
programació de l’ETC, se’ls 
donarà assessorament per a 
la creació dels seus directes 
i, a més, disposaran de 500 
euros per gastar en les boti-
gues d’instruments musicals 
de Vic. 

El Ripollès posa 
en marxa un cicle 
de cine LGTBI

Ripoll

I.M.

Aquest dimecres es va donar 
el tret de sortida del primer 
cicle cinematogràfic de temà-
tica LGBTI, finançat pel Pac-
te d’Estat contra la Violència 
de Gènere i impulsat per la 
Taula LGBTI del Ripollès. El 
Museu Etnogràfic de Ripoll 
va acollir la projecció d’En 
Femme, documental dirigit 
per Alba Barbé que narra la 
pràctica del cross-dressing 
(transvestisme) en el club de 
Barcelona que dona nom a la 
pel·lícula. La directora i una 
de les protagonistes, la Sofia, 
van ser a Ripoll per comentar 
el film quan va acabar. 

Al juliol, continuarà el cicle 
amb la projecció de Tierra 
de dios (dia 1) a Sant Joan de 
les Abadesses i La generació 
silenciada (dia 8) a Ribes, 
mentre que el 2 de setembre 
es podrà veure Pride a Cam-
prodon i 80 días, el dia 30 de 
setembre, a Campdevànol. 
La consellera de Serveis a 
les Persones, Dolors Costa, 
va dir que aquest cicle pre-
tén visibilitzar el col·lectiu 
i “normalitzar-lo perquè no 
se’l discrimini”.
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Després de l’ascens històric del CF 
Torelló a la Primera Catalana de fut-
bol de dissabte, la junta directiva i el 
cos tècnic ja treballen per confeccio-

nar la plantilla del curs vinent, quan 
es veuran les cares amb el Manlleu i 
el Vic. El primer pas ha estat la reno-
vació del tècnic, Carles ‘Litus’ Arjona, 

que ha assolit dos ascensos en quatre 
temporades. Qui no continua és el ca-
pità, Omar Pérez, que penja les botes 
després de 13 anys a l’equip.

“Dissabte va ser el millor 
dia de la meva vida”
Entrevista a Omar Pérez, capità del CF Torelló, equip que ha pujat a Primera Catalana
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El capità torellonenc, dimarts al camp de futbol

Torelló

Esther Rovira

El CF Torelló va aconseguir 
dissabte un ascens històric a 
la Primera Catalana de fut-
bol. Un èxit que s’afegeix al 
de fa tres anys quan l’equip 
va pujar a Segona Catalana. 
Entre els artífexs d’aquests 
dos ascensos hi ha el capi-
tà, Omar Pérez (Torelló, 
1989), que és el jugador que 
més vegades ha defensat la 
samarreta del primer equip 
torellonenc al llarg de 13 
anys. 

Com va viure el partit de 
dissabte contra el Parets B?

Amb molts nervis. És un 
partit que vam treure més 
per cor que per joc. Va ser 
una muntanya russa, però en 
tot moment vaig tenir l’espe-
rança que acabaria bé.

Es va haver d’esperar a 
aconseguir-ho a l’última jor-
nada, a casa i amb èpica per-
què es va haver de remuntar 
dues vegades. A pilota pas-
sada és més bonic així?

Crec que sí. Anar 4-0 hau-
ria estat més còmode, però 
per mi dissabte va ser el 
millor dia de la meva vida. Va 
ser únic i ho recordaré sem-
pre perquè jo soc molt del 
Torelló i poder viure tot això  
va ser espectacular. 

Són dos ascensos en molt 
poc temps, el primer de Ter-
cera a Segona (2018-2019) 
i ara aquest de Segona a 
Primera (2021-2022), amb la 
pandèmia pel mig. Com ha 
estat tot plegat?

Jo tenia molt entre cella i 
cella el primer per responsa-
bilitat, ja que el club va fer 
un esforç per recuperar juga-
dors, i aquest segon no me 
l’imaginava gens. Sí que és 
cert que els anys de covid ens 
van fer molt mal però també 
van ser un aprenentatge i 
aquest any s’ajuntaven molts 
factors que feien pensar que 
podia anar bé: jugadors joves 
i d’altres amb experiència, un 
staff tècnic molt bo i prepa-
rat, i formar part del grup 6, 
que ens ha afavorit perquè és 
més futbolero i hi ha menys 
camps d’ambient hostil. Tinc 
uns companys que no me’ls 
mereixo i els felicito. 

Eren conscients que és 
una fita històrica perquè 
feia 25 anys de l’últim 

ascens a l’antiga Preferent?
Nil Coll, el segon capità, 

ens ho va dir com a discurs 
motivacional dissabte, per-
què ell recordava haver anat 
a aquell partit quan tenia 
10 anys, i sí que érem cons-
cients que podíem ser els 
primers de pujar a Primera 
Catalana. I com que l’equip 
és molt jove jo també els vaig 
insistir que d’oportunitats de 
viure un ascens n’hi ha molt 
poques al llarg d’una trajec-
tòria perquè la majoria estàs 
a mitja taula o lluitant per no 
baixar i que calia gaudir-ho.

Els últims partits han 
omplert el camp. Creu que 
la gent s’ha tornat a engan-
xar al futbol a Torelló?

He viscut moltes tempo-
rades al Torelló i és un camp 
que costa molt d’omplir i la 
pista d’atletisme al voltant 
no ajuda gaire a tenir el 
públic a prop. Per això vull 
agrair als Dracs Vermells, 
que són un grup d’animació 
de nanos joves, perquè ens 
han ajudat molt. Quan tens 
el camp així surts al 300% i 
si es queden seria la màxima 
victòria, molt millor que 
pujar a Primera Catalana. 

Com ha estat això de fer 
de capità?

Vaig començar amb 6 o 7 
anys i primer vaig fer de por-
ter però no m’agradava i em 
vaig passar a jugador. Vaig 
estar al Torelló fins a Juvenil 
i com que tenia ofertes me’n 
vaig anar al Vic. Quan vaig 
acabar l’etapa vaig tornar 
perquè era complicat fer-ho 
bé a Preferent el primer any 
amb el primer equip. Vaig 
estar-m’hi vuit o nou tempo-
rades i un any que vaig fer 
una bona temporada vaig 
tenir tres ofertes per jugar a 
Segona Catalana. Vaig deci-
dir fer un canvi d’aires al Vic 
Riuprimer i va ser una gran 
decisió. Són dels millors anys 
de la meva trajectòria i vaig 
conèixer Litus Arjona, que 
és l’entrenador més influent 
a la meva carrera, tot i que 
em va canviar de posició. Jo 
sempre he jugat d’extrem i 
ell em va dir que tenia perfil 
per jugar de lateral ofensiu. 
He gaudit molt i m’hi he 
sentit molt còmode, perquè 
els equips d’en Litus sempre 
surten amb la pilota des de 
darrere. Després a ell li van 
oferir venir al Torelló i em va 
dir que volia que jo l’acom-
panyés. 

Ell ja ha renovat per 
continuar encapçalant el 

projecte com a tècnic i ara 
caldrà veure quines peces 
es toquen. Com creu que 
anirà?

El salt és molt alt i serà un 
any dur però no em fa por 
perquè hi ha un entrenador 
boníssim, el gruix de juga-
dors es quedaran i la junta té 
un projecte econòmic i social 
que pot atraure jugadors 
però sí que hi ha molta feina. 
La clau serà encertar els tres 
o quatre fitxatges que s’hau-
ran de fer i que els de la casa 
facin un pas endavant. 

La Primera Catalana és la 
categoria on ha d’estar el 
Torelló?

No som Manlleu ni Vic 
però som un club amb molts 
jugadors. Hem d’estar entre 
Segona i Primera. El que no 
pot ser és que estiguem 15 
anys a Tercera Catalana. El 
que passa és que no hi hem 
estat mai a la categoria i ens 
hem de guanyar el lloc. 

Vostè no els acompanyarà 
en aquesta nova aventura 
perquè ha decidit penjar 
les botes. Ha arribat el 
moment?

Als místers ja els vaig dir 
que aquesta seria l’última 
temporada anés com anés. 
Ni en el millor dels meus 
somnis m’hauria imaginat 
que acabaríem pujant. És una 
decisió molt pensada. Sem-
pre dic als meus companys 
que els jugadors i entrena-
dors passen però que estem 
en un club històric de més de 
100 anys i que el que queda 
és l’entitat. Ara és moment 
de donar pas a nous jugadors. 
Jo els seguiré perquè el Tore-
lló és la meva vida i sempre 
em tindran animant-los. 

No hi continuarà vinculat 
de cap manera?

Jo m’oferiré en el que 
sigui. D’entrenador no m’hi 
veig però fent d’enllaç entre 
la plantilla i la junta o asses-
sorant i ajudant a confeccio-
nar la plantilla sí que m’agra-
daria. Ara, si els puc ajudar 
fent de delegat o recollint 
pilotes també ho faré perquè 
jo visc pel club. 

Què ha estat el futbol per 
a vostè?

Ho ha estat tot i m’ha unit 
molt al meu pare. Quan era 
petit no sabia xutar amb la 
cama esquerra i ell em por-
tava al Pelut a practicar. És 
un esport que m’ha ensenyat 
molts valors encara que a 
vegades no sigui educatiu. Jo 
he après a ser company, a ser 
responsable i no sortir quan 
l’endemà tens partit, el com-
promís d’anar a entrenar cada 
dia i no arribar tard... Tot i així, 
el millor de tot són les amis-
tats. He après molt de molta 
gent i n’estic molt agraït. 

Per mi ha estat un plaer 
ser el capità d’aquest equip. 
De petit a l’escola els meus 
companys somiaven a ser 
els capitans del Barça o l’Es-
panyol i la meva màxima 
sempre va ser arribar a ser el 
capità del Torelló. Ja ho havia 
estat en categories inferiors, 
però aquest any m’estrena-
va com a primer del primer 
equip. Imagina’t què ha 
suposat arribar a Primera 

Catalana. Per mi ha estat un 
somni fet realitat. Jo només 
volia jugar a futbol, i tot i 
que no els tinc ben comptats 
crec que he rondat els 400 
partits amb la samarreta del 
primer equip del Torelló 
i a més a més la vida m’ha 
regalat aquest ascens que és 
immillorable. 

Han estat pocs els anys 
que no ha vestit de vermell i 
negre, no?

“Ni en el millor 
dels meus 

somnis m’hauria 
imaginat que 

pujaríem” 
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Torras, ajupit a la dreta al costat de Rubi, amb la resta de membres del cos tècnic de l’Almeria amb la copa de campions

L’Almeria de Jaume Torras, a Primera
El tècnic, fent tàndem amb Rubi, torna a aconseguir un nou ascens a la màxima categoria

Almeria

Laia Miralpeix

L’osonenc Jaume Torras tor-
narà a dirigir una banqueta 
de Primera Divisió. Fent tàn-
dem amb Rubi, aquest cap de 
setmana van aconseguir un 
nou èxit en el seu palmarès: 
el títol de Lliga de la Segona 
Divisió A amb l’Almeria i el 
corresponent ascens a Sego-
na (la temporada 2017/18 
també van pujar a Primera 
l’Osca, en aquella ocasió 
sent segons). L’Almeria ha 
aconseguit 81 punts, “són 
molts”, apunta Torras, però 
en la darrera jornada tres 
equips es disputaven l’ascens 
directe: “Necessitàvem una 
combinació de resultats, 
ho teníem tot de cara, però 
durant uns minuts, quedà-
vem fora”, recorda el segon 
entrenador de l’Almeria, que 
finalment va empatar contra 
el Leganés (2-2). L’ascens es 
va assolir gràcies a la derrota 
de l’Eibar. 

Torras va arribar a 
l’Almeria l’abril de l’any pas-
sat: “Les condicions d’agafar 
l’equip era que la incorpora-
ció havia de ser immediata 
per si no aconseguíem pujar 
guanyar temps per conèixer 
el club, els jugadors i ells a 
nosaltres.” Van aconseguir 
classificar-se, però el Girona 

els va eliminar en el primer 
partit. 

Aquesta temporada “hem 
fet una primera volta espec-
tacular, amb 45 punts. La 
plantilla era molt igualada, 
vam crear molt bona dinàmi-
ca de grup i vam saber trobar 
la bona convivència entre 
els jugadors de diferents 

nacionalitats, tot va sortir 
bé”. En l’inici de la segona, 
en canvi, van arribar alguns 
problemes: “El gener va ser 
molt dolent, va enganxar 
moltes lesions, moltes baixes 
per lesions, el nostre màxim 
golejador ens va marxar a la 
Copa Àfrica i en algun partit 
vam acumular fins a 12 o 13 

baixes. Per sort teníem un 
coixí important de punts i 
vam tirar d’això.” L’Almeria 
hauria pogut pujar mate-
màticament fa tres jornades 
“i no haver d’esperar en el 
darrer partit”, però va punxar 
amb l’Alcorcón. La setmana 
passada tampoc ho va acon-
seguir i el final es va decidir 

en una última jornada d’in-
fart. Uns darrers partits que 
“han fet enganxar i molt la 
gent”. De fet, Torras destaca 
que en els actes de celebra-
ció “hi havia molt jovent, a 
banda de nens i nenes, amb 
la samarreta de l’Almeria” i 
deixa clar que “estem molt 
contents per fer feliç la gent, 
és la recompensa més gran 
que et pots emportar”. 

El tàndem Rubi i Torras i 
la resta de cos tècnic que des 
de fa molts anys van junts 
tenen contracte vigent. Per 
tant, l’any que se’ls tornarà 
a veure a les banquetes de 
Primera Divisió. Serà la seva 
cinquena experiència a la 
màxima categoria estatal 
després de fer-ho amb el 
Gijón i el Llevant (agafant 
relleus de banquetes a mitja 
temporada) i de l’Espanyol 
(amb qui va aconseguir la 
classificació de la UEFA) i 
del Betis. 

El tècnic vigatà comenta 
que “amb l’ascens s’ha com-
plert un projecte de tres 
anys”, que són els que fa que 
Turki Al-Seikh va comprar el 
club andalús. El màxim diri-
gent ho va fer amb l’objectiu 
de pujar de categoria, que 
han aconseguit Rubi i Torras. 
I ara, segons Torras, comença 
un altre projecte de tres anys 
més: “El primer, per salvar la 
categoria i el segon i tercer, 
per empènyer una mica més.” 

L’Almeria 2022/23 comen-
çarà a rodar el 8 de juliol. 
Aquests dies Torras encara 
està per terres andaluses i 
espera tornar a Catalunya la 
setmana vinent. 

Cues i rècord d’inscripcions en el torneig de futbol 5 de Taradell

Taradell El torneig de futbol 5 de Taradell va penjar el cartell de complet en 
només mitja hora d’obrir les inscripcions. Aquestes començaven a les 7 de la 
tarda del passat dilluns al Centre Cultural, i abans de les 3 del migdia ja hi 
havia les primeres persones fent cua. Les inscripcions estaven previstes per a 
125 equips però es van tancar el mateix dilluns i al cap de mitja hora, amb 133. 
És el rècord del torneig (superant els 123 de fa dos anys) i més de 1.100 juga-
dors: 35 equips Cadet, 43 Infantil, 29 Aleví, 21 Benjamí i 5 Prebenjamí. La 27a 
edició del torneig de futbol 5 de Taradell es disputarà al camp de futbol de la 
Roureda durant cinc setmanes: del 27 de juny al 30 de juliol, de dilluns a diven-
dres, excepte el dia de la final, que serà un dissabte. Cada dia hi haurà una mit-
jana de 24 partits, entre les 7 de la tarda i la mitjanit. 
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(IVA inclòs)

Preu lector/a
(IVA inclòs)

posa a la venda

20€

23€

A vegades 
donem

massa coses 
per sabudes.

Aquest llibre, ple 
d’il·lustracions,

ens convida a 
pensar i a ser 

curiosos.
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La visibilització i la supervivència de l’esport 
femení, a debat a Taradell

Taradell Sis esportistes taradellenques es van reunir aquest dimecres al ves-
pre a la biblioteca de Taradell per parlar de “Dones i esport”. Hi van participar 
la campiona de la Titan Desert, Anna Ramírez; la patinadora i campiona d’Es-
panya del CPA Tona, Meritxell Pena; la jugadora del Vic Riuprimer REFO a 
Primera Nacional, Núria Sala; la jugadora de bàsquet dels SMU Athletics dels 
Estats Units, Laia Currius; l’arquera Lucía Rodríguez, i l’exatleta Dolo Bigas. 
Ho van fer en el marc de les jornades d’Esport i Entitats, que van arrencar 
el passat cap de setmana. Es va parlar de les diferències sobre les diverses 
disciplines que practiquen homes i dones, en què la societat ha evolucionat 
però encara queda molt camí a fer. Bigas, que també havia jugat a futbol, va 
recordar alguns comentaris que havia sentit al camp quan jugava amb l’equip 
femení del Taradell, com el de “què fan aquestes nenes aquí, haurien d’estar 

a la cuina”. Ella mateixa va recordar que quan va començar a fer llançament 
de martell “el pes de les noies era menys que el de nois” i que “fins al cap de 
vuit anys no vaig poder fer martell”. També es va parlar de la visibilització 
d’alguns esports, com és el cas del tir en arc o el patinatge. Cap d’elles s’hi 
guanya o s’hi ha guanyat la vida, però “almenys ara no ens hem de pagar res”, 
explicava Sala, que recordava quan fa molt poques temporades les mateixes 
jugadores havien d’assumir les despeses de desplaçament o dietes. En aquest 
sentit es va posar sobre la taula la importància que davant de les federaci-
ons, clubs o coordinació hi hagi un referent femení: “Quan això ha passat, és 
quan ha començat a canviar una mica”, deixant clar que “no pots comparar un 
esport en el qual juguen homes i el mateix, amb dones; no espereu que sigui 
igual, és impossible”. Però sobretot van explicar que se senten orgulloses del 
camí que han fet i de ser un mirall per a possibles esportistes: “El retorn que 
puc fer jo del que m’ha donat l’esport és poder fer de monitora a unes nenes, 
això m’omple molt”, apuntava Ramírez. 
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Veteranes del futbol a l’OAR Vic
En només cinc setmanes ja són 34 les jugadores que s’han apuntat al nou equip del club
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Les jugadores que van participar aquest dissabte al triangular, amb els dos entrenadors i les àrbitres

Vic

Laia Miralpeix

Molts clubs tenen esportistes 
que continuen practicant el 
seu esport preferit més enllà 
de la retirada. Des de fa unes 
setmanes, l’OAR Vic ha creat 
un grup d’exjugadores de 
futbol de la comarca i en tan 
sols cinc setmanes s’ha passat 
a ser 34. 

La iniciativa va sorgir d’una 
mare d’una nena del club que 
va proposar la idea de fer un 
grup de veteranes. Aquesta ho 
va exposar a tres mares més i a 
partir d’aquí van presentar el 
projecte a la junta, que va veu-
re amb bons ulls tirar-lo enda-
vant. En pocs dies es va passar 
de 4 a les més de 30 que actu-
alment es troben cada dijous 
per entrenar. “Ha estat tot un 
èxit”, apunta Abel Castanyer, 
que juntament amb Joan 
Manel Sánchez dirigeixen 
els entrenaments d’aquestes 
jugadores que tenen entre 30, 
la més jove, i 57 anys, la més 
gran: “Amb tanta quantitat de 
jugadores els hem de preparar 
molt bé i sobretot saber l’as-
sistència”, apunta. El passat 
dissabte va ser el debut oficial 

de les jugadores, en un trian-
gular entre elles que es va fer 
al mateix camp de l’OAR Vic, 
mentre que aquest dissabte 
faran un doble enfrontament 
amb un equip de veteranes 
de futbol sala a Vic. Dissabte 
faran futbol sala i diumenge, 
futbol 7 a l’estadi Torras i 
Bages. 

El grup entrena cada 
dijous i com que la tempo-
rada finalitza el 18 de juny 
“estem fent cosetes però 
pensant més en la temporada 
vinent”. I és que amb tantes 
jugadores s’està estudiant 
la possibilitat de fer dos 
grups: “Un des del vessant 
més competitiu i l’altre més 

social, que només vinguin a 
entrenar, a fer esport i a pas-
sar-s’ho bé”. Castanyer anima 
els altres clubs de la comarca 
que creïn equips de vetera-
nes: “Va molt bé per fer club, 
per la salut mental i també 
per poder crear en un futur 
una lliga comarcal i no haver 
d’anar tan lluny a jugar”. 

El torneig 
Jaume Mugosa, 
també en 
categoria 
femenina

Vic

Laia Miralpeix

Dissabte i diumenge es 
disputarà la 16a edició del 
torneig de futbol Infantil 
Jaume Mugosa al camp 
de l’OAR Vic. La principal 
novetat d’enguany és que 
el torneig també es disputa-
rà, per primera vegada, en 
femení. Dissabte serà el torn 
del masculí, amb dos grups 
formats per l’Espanyol, la 
Damm, el Girona, l’OAR Vic, 
el Barça, el Cornellà, el Reus 
i l’Atlètic Segre. La fase de 
grups començarà a 2/4 de 10 
del matí i la final a 3/4 de 4 de 
la tarda. La final serà a les 7. 
Diumenge serà el torn del tor-
neig femení amb la presència 
de la Fundació UE Cornellà, 
l’Igualada, el Fontsanta-Fat-
jó, el Base Reus, el Girona i 
l’OAR Vic A, B i C. Els horaris 
seran com els de dissabte. 

D’altra banda, dissabte a 2/4 
de 8 del vespre, l’Infantil A 
disputarà a casa les semifinals 
de la Copa Catalunya contra 
el Base Reus.
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Cèlia Gràcia, Anna Creus i Maria Dinarès, amb l’entrenadora Ester Checa i la directora tècnica Maria Sardiné
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Gimnàstica per a tothom
Tres gimnastes del Gimnàstic Vic tornen a competir de grans o després d’una lesió

Vic

Esther Rovira

La gimnàstica artística s’ha 
associat tradicionalment a 
noies molt joves, de cossos 
menuts i elàstics, que dedi-
quen moltes hores al dia 
a l’entrenament. Aquesta 
continua sent la realitat pre-
dominant per a les que opten 
pel rendiment, però des de fa 
anys des del Club Gimnàstic 
Vic s’ha fet una aposta per 
trencar estereotips i apropar 
també el seu esport a per-
sones que surten d’aquest 
clixé. Una iniciativa que va 
tenir visibilitat en l’àmbit 
català el cap de setmana 
passat quan tres de les gim-
nastes del grup de veteranes, 
Anna Creus, Maria Dinarès i 
Cèlia Gràcia, es van penjar la 
medalla de plata per equips 
de la categoria Base 8 de la 
Copa Catalana i Creus, també 
el bronze individual. 

“És un èxit que reafirma 
la nostra metodologia per 
a una gimnàstica inclusiva 
amb tots els cossos, edats 
i moments vitals. És una 
satisfacció veure que la fei-
na d’anys ha tingut els seus 
fruits”, assegura la directora 
tècnica del club, Maria Sar-
diné. Les tres gimnastes que 
van pujar al podi dissabte 
a la prova que es feia a Salt 
entrenen una hora i mitja a 
la setmana els divendres i 
s’enfronten a noies que es 
preparen entre 12 i 18 hores 
setmanals. “Un dels nostres 
objectius és que la vida de la 
gimnasta no tingui una data 
de caducitat curta tal com 

malauradament passa sovint 
sinó que puguin allargar-
la tot i estudiar o treballar 
o fins i tot després d’una 
aturada”, continua Sardiné. 
Creus té 24 anys i Dinarès, 
19 i han retornat a la com-
petició després d’anys de no 
entrenar, mentre que Grà-
cia, de 16 anys, l’edat on es 
registra més abandonament 
de la pràctica esportiva per 
la dificultat de compaginar-
la amb els estudis, s’hi ha 
reenganxat després d’una 
lesió greu al genoll que la va 
apartar un any de la gimnàs-
tica. Formen part d’un grup 
de 12 persones de les 202 
que té actualment el club i 

han engegat aquest any. “Mai 
ens hem volgut desvincular 
del nostre esport però sí 
agafar-nos-ho amb una altra 
mentalitat. Aquest any ens 
vam animar a competir i tot i 
que no anàvem a buscar cap 
resultat estem molt conten-
tes perquè som les més grans 
amb diferència de la catego-
ria”, explica Creus.

Totes tres són també 
entrenadores del club i això, 
segons Dinarès, “ens ha per-
mès recordar més fàcilment 
la tècnica, però tot i així ens 
ha sorprès molt la memòria 
del cos quan hem tornat a 
exercitar-lo”. Creus, a més a 
més, és també jutgessa a les 

competicions oficials de la 
Federació Catalana de Gim-
nàstica. Un cas excepcional 
dins el seu àmbit ocupant els 
tres rols més importants de 
la gimnàstica. “No conec nin-
gú més com jo que competei-
xi, entreni i jutgi. Sempre he 
estat molt posada en aquest 
esport i m’agrada gaudir-lo 
de totes les maneres. S’aprèn 
molt quan t’ho mires des 
d’una altra visió”, assegura. 
Des de la Federació Catalana 
de Gimnàstica, la secretària 
tècnica, Carmen Pascual, 
confirma que “no és habitual 
en els tres rols però sí que 
s’està donant cada vegada 
més que hi ha entrenadores 

Un altre podi 
a la Copa

Salt Els èxits per al Club 
Gimnàstic Vic seguien 
diumenge amb Carla Por-
ta, gimnasta entrenada 
per Anna Creus i Maria 
Dinarès, que va aconse-
guir la medalla de plata 
de la competició de Base 6 
grans. Porta sortia d’una 
lesió, però una bona recu-
peració i entrenament li 
van permetre mantenir el 
segon lloc a la classifica-
ció, tal com ho havia fet a 
les fases anteriors.

El CP Voltregà 
estrena torneig 
femení d’hoquei

Sant Hipòlit de Voltregà

El Club Patí Voltregà Stern 
Motor organitzarà aquest 
diumenge el seu primer tor-
neig d’hoquei femení amb 
partits de totes les catego-
ries on té equips el club. El 
torneig començarà a 2/4 d’1 
del migdia a la pista de Sant 
Hipòlit amb el MiniFem i 
continuarà amb el Fem13, 
Fem17, Primera Catalana, 
Nacional Catalana per acabar 
a 2/4 de 8 del vespre amb el 
partit de l’equip d’OK Lliga 
contra el Bigues i Riells. 
D’altra banda, l’equip Fem17 
serà rebut aquest divendres 
a les 7 de la tarda a l’Ajun-
tament de Sant Hipòlit pel 
Campionat d’Espanya assolit 
el cap de setmana passat a 
la competició disputada a 
Astúries.

Irina Gimeno, bronze al circuit mundial 
U13 WTT Contender de tennis taula

Platja d’Aro La jove del Girbau Vic TT Irina Gimeno ha 
assolit un nou èxit internacional després de penjar-se el 
bronze en el WTT Youth Contender, circuit mundial U13. 
Sílvia Coll i Camila Moscoso van ser les úniques esportistes 
de l’Estat que van arribar fins a vuitens de final en U17. 
D’altra banda, els també jugadors del club vigatà Arnau 
Miarons i Adrià Bau van guanyar l’individual A i B de l’In-
tercomarcal. Miarons es va imposar al seu company Biel 
Gimeno (3-2) i Gerard Romera (TT Torelló) va ser tercer 
mentre que Bau va vèncer pel mateix resultat Mouslim 
Benhari i Guillem Vila va ser tercer (tots dos del Torelló). 

Biel Cabra guanya l’última prova de 
l’Intercomarcal escolar de tennis taula

Arbúcies El jugador del CTT Arbúcies Biel Cabra va ser 
el guanyador en el Nivell A de l’última prova del Campi-
onat Intercomarcal escolar de tennis taula per davant de 
Maika Sagrera (CTT Roda de Ter), Gil Arumí (CTT Roda 
de Ter) i Gil Dachs (Vic TT), i en el Nivell B, l’ordre va ser 
Saïd Ghoulla (TT Torelló), Roger Boix (CPE Taradell), 
Jordi Fajardo (TT Torelló) i Iustin-Andrei Birdigan (CTT 
Arbúcies). Els premis especials van ser per a Biel Cabra 
(regularitat), Martí Sunyer (progressió), Pau Fossas (debu-
tant), Roger Boix (esforç), Lucas-Mihail Birdigan (constàn-
cia) i Yaroslav Mieshcheriakov (esportivitat).

que competeixen perquè es 
retiren més tard”. També 
valora positivament l’aposta 
del Gimnàstic Vic, “ja que 
barrejar edats i experiències 
pot servir per treure noves 
idees i ajudar al desenvolu-
pament del club”.

En la mateixa línia que el 
grup de veteranes, l’entitat 
vigatana té el que anome-
na grup Màsters amb una 
dotzena de persones més 
entre exgimnastes i persones 
que s’han mogut en àmbits 
semblants com el del circ i 
un grup d’una seixantena 
de noies que han començat 
durant la Secundària. Tots 
ells comparteixen espai amb 
la setantena de gimnastes de 
competició, dels quals deu 
són de la màxima categoria, 
la Via Olímpica. “Estem en 
un moment que cada camí, 
el de competició i el més 
lúdic, estan assolint els seus 
objectius i això com a club és 
important perquè és neces-
sari tot”, conclou Sardiné. 
Un bon estat de salut que fa 
que actualment hi hagi llista 
d’espera per poder entrar a 
formar-ne part. 
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Torna el torneig 
de bàsquet de 
Sant Julià

Sant Julià de Vilatorta Des-
prés de dos anys d’aturada 
per la pandèmia, aquest estiu 
tornarà el torneig de bàsquet 
de pretemporada més gran 
d’Europa. Els dies 26, 27 i 
28 d’agost es viurà una nova 
edició del Torneig de Bàs-
quet de Sant Julià - Gran Pre-
mi Diputació de Barcelona 
obert a equips masculins i 
femenins, federats o aficio-
nats, des de premini-bàsquet 
fins a veterans. Novament 
tindrà la seu a Sant Julià però 
també es jugaran partits a 
una vintena de poblacions de 
quatre comarques. No hi fal-
tarà l’acció social amb reco-
llida solidària d’aliments, 
partits amb jugadors amb 
diversitat funcional o activi-
tats de lleure com el concurs 
de triples i esmaixades o el 
karaoke. Les inscripcions es 
poden fer del 15 de juny al 
31 de juliol a <www.basquet-
santjulia.org>. 

Nova victòria de 
Joan Serrat al Català 
d’autocròs

Lleida El pilot vilatortí Joan 
Serrat va tornar a pujar al 
podi el passat diumenge. 
Aquesta vegada no va ser 
a l’Aragó, on competeix 
habitualment, sinó a la ter-
cera prova del Campionat 
de Catalunya d’autocròs al 
Circuit de Lleida, que forma-
va part de la Diada Summer 
Off-Road Lleida. Una cita 
marcada per les altes tempe-
ratures i on va acabar en la 
primera posició dels turis-
mes, per davant de Francesc 
Torrelles i José María Escu-
der. També va ser el guanya-
dor de la Divisió I. 

Bons resultats en atletisme
Manresa L’atleta de Sant Boi de Lluçanès Aniol Clavell (CA Granollers) es 
va proclamar campió català de la prova de 2.000m obstacles Sub-18, amb una 
marca de 5’57”20, i això li dona plaça per al Campionat d’Espanya d’autono-
mies. D’altra banda, dos atletes del Club Atlètic Vic van participar al Campi-
onat d’Espanya Sub-14, on van ser quarts. Esperanza Ebube va sumar 1.708 
punts en la modalitat de Triatló C (alçada, llargada i 80m.t) i Pau Calveras, 
1.231 punts en la Triatló E (marxa, llançament de javelina i 80 metres llisos).

Podis a la Copa 
d’Espanya de BTT  
i Super Cup Massi

Cala Ratjada (Mallorca)
Un recorregut dur i tècnic 
unit a un matí assolellat 
van fer que tots els ciclistes 
s’haguessin d’exigir al màxim 
el cap de setmana passat a 
Mallorca en una cita XCO 
amb tots els al·licients. Una 
prova UCI C1, penúltima 
puntuable de la Copa Es-
panya XCO, i la cinquena 
seu de la Continental Super 
Cup Massi 2022. L’equip de 
BTT del Jufré Vic ETB s’hi 
va desplaçar i va destacar 
la segona posició de Zoe 
Poca en fèmines Júnior i els 
Top-10 de Pau Pujol i Genís 
Vila en Júnior i de Roc Cubí 
en Cadet. D’altra banda, en 
Cadet Sílvia Cuatrecasas 
(Artsport Banyoles CE) va 
ser la vencedora i el seu com-
pany d’equip Aleix Farrés va 
ser cinquè Cadet. En Màsters 
el taradellenc Ramon Pujols 
(Xtrembike) també va pujar 
al podi en tercera posició.

Miquel Pagès, 
bronze al Català  
de ‘solo dance’

Cunit Diversos patinadors 
osonencs van participar el 
cap de setmana passat al 
Campionat de Catalunya de 
solo dance. En la categoria 
Júnior, el vigatà Miquel 
Pagès va ser tercer competint 
amb el CPA Les Franqueses, 
i la tonenca Marta Mengíbar 
va ser cinquena patinant amb 
el CPA Ripollet. En Sènior, 
el patinador vigatà Cristian 
Ramos va ser quart compe-
tint amb el CPA Ripollet i en 
l’apartat femení, la patinado-
ra del CPA Santa Eugènia de 
Berga Queralt Martínez va 
ser onzena.

Marc Solà s’imposa a l’Europeu de Bajas
Atenes El copilot vigatà Marc Solà, fent parella amb Santi Navarro (FN Spe-
ed), va acabar en primera posició de la categoria T3 i cinquè scratx del Ral·li 
Greece Off Road, la segona cita del Campionat d’Europa FIA Cross Country 
Bajas. Ho van fer amb un temps total de 7h 04min 51seg i per darrere seu hi 
van quedar els portuguesos Filipe Nascimiento i Joao Serodio, a 23 minuts i 
54 segons, i els espanyols Ricardo Ramilo i Javier López van ser tercers a 31 
minuts i 38 segons. La propera cursa serà a Itàlia.

La Marxa Jufré Riuprimer 
homenatja Clàudia Galicia

La novena edició de la cita es farà aquest diumenge

Vic/Santa Eulàlia de R.

EL 9 NOU

Amb una trajectòria que 
inclou victòries estatals i 
internacionals tant en ciclis-
me com en esquí de munta-
nya, l’exciclista torellonenca 
Clàudia Galicia ha estat 
l’escollida per ser l’homenat-
jada d’enguany en la Marxa 
Jufré Riuprimer. Una cita 
que impulsa l’exciclista Josep 
Jufré i que aquest diumenge 
arriba a la novena edició amb 
més de 500 participants. 

“Em fa especial il·lusió que 
la marxa referent a la nostra 
comarca pensi en mi. Osona 
té un territori espectacular 
per al cicloturisme i durant 

molts anys aquestes carrete-
res m’han acompanyat en els 
meus entrenaments”, deia 
Galicia durant la presentació 
de la matinal. La Marxa s’or-
ganitza des del CN-ETB amb 
el suport de l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Riuprimer, i 
el regidor d’Esports d’aquest 
municipi, Jordi Crusellas, 
destacava que “és tot un 
privilegi que la Marxa Jufré 
Riuprimer tingui la sortida 
i arribada a la nostra pobla-
ció. Aquest diumenge serà 
una gran festa del ciclisme”. 
Tampoc hi falta el suport 
de l’Ajuntament de Vic i el 
regidor d’Esports, Titi Roca, 
comentava que “forma part 
del projecte Jufré Cycling, 

que és líder a Catalunya en 
la promoció del ciclisme des 
de l’esport base, amb una de 
les escoles més importants 
de l’Estat. Estem encantats 
de continuar apostant per 
una marxa d’aquest nivell”. 
De fet, la cita és reconegu-
da com una de les marxes 
cicloturistes de més qualitat 
i serveis per al participant. 
Josep Jufré, per la seva ban-
da, va afegir que “l’organit-
zació de la Marxa posa tots 
els esforços en tres pilars 
importants: la sostenibilitat, 
la qualitat dels aliments i la 
satisfacció del participant” i 
va agrair la implicació de les 
administracions i entitats del 
territori.
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Titi Roca, Josep Jufré, Clàudia Galicia i Jordi Crusellas, durant la presentació de la Marxa
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El Club Tennis Vic ha començat el mes de juny amb quatre pistes 
de pàdel noves. De dijous a diumenge de la setmana passada, di-
versos operaris van estar treballant en la remodelació de la gespa 
de quatre de les pistes de pàdel del club. Concretament, aquesta 
remodelació de la gespa es va fer a les pistes 5, 6, 7 i 8 i va con-
sistir a retirar la gespa antiga i instal·lar-n’hi de nova amb la volun-
tat de garantir la qualitat del servei.

Dues imatges del canvi de gespa de quatre de les pistes de pàdel 

BÀSQUET

Primera Catalana. Promoció per-
manència
Collblanc-Tona (dg. 19.15h)

Segona Catalana. Promoció per-
manència
Sta. Susanna-Torelló (ds. 20.00h)

Sots-25 A. Promoció permanència
Torelló-Matadepera (ds. 17.45h)

Femení Primera Catalana. Final 
a Quatre
St. Gervasi-Vilanova (ds. 17.00h)
Prat-Femení Osona (ds. 19.00h)
3r-4t lloc (dg. 10.30)
Final (dg. 12.30h).

Femení Sènior. Fase Final Barcelona
Femení Osona B-Ribes (dg. 17.15h)

BEISBOL

Sènior. Primera Divisió
Vic Bat-Barcelona (dg. 11.00h)

CICLISME

16a Trobada BTT Cavallera. Diu-
menge, al pavelló municipal de 
Sant Joan de les Abadesses. A les 9 
del matí, sortida de la Volta Expert 
de 36km, i a 1/4 de 10, sortida de la 
Volta Moderada de 29km.

IX Marxa Cicloturista Jufré Riu-
primer 2022. Diumenge, sortida 
a 3/4 de 8 del matí, a la plaça de la 
Vila-1 d’Octubre de Santa Eulàlia 
de Riuprimer. Recorregut llarg de 
154km i curt de 111km.

Curses Ciclistes a Sant Julià de 
Vilatorta. Dissabte, al polígon. 
A les 9 del matí, Copa Catalana 

Cadet. A 2/4 d’11, Copa Catalana 
Júnior, i a 2/4 de 5 de la tarda, Cur-
ses de Promoció.

Sortides cicloturistes UC 
Campdevànol. Diumenge, a les 8 
del matí, a la cruïlla c. Hortes i ctra. 
de Gombrèn. Sortida curta a Creue-
ta (Mina) (74km) i sortida llarga a 
Montgrony-Creueta (98km).

Sortides cicloturistes UC 
Taradell. Diumenge, a les 7 
del matí, a la Plaça. Recorregut 
Taradell-Seva-Sant Celoni-
Viladrau-Taradell (95km).

CURSA MUNTANYA

Els Bastions 2022. Dissabte, al 
pavelló poliesportiu de Ribes de 
Freser. A les 6 del matí, sortida de 
la cursa Ultra de 70km i +5.240m. 
A les 7, sortida de la Marathon 
de 51km i +2.943m, i a les 10 del 
matí, sortida del Trail de 20km i 
+1.394m.

XIII Cursa Memorial Ramon Oliu 
Cantonigròs. Diumenge, a partir 
de les 9 del matí, a Cantonigròs. 
Recorregut de 10km per pista 
forestal. També hi haurà dues cur-
ses infantils de 800m (0-9 anys) i 
de 2,4km (10-14 anys).

ESCACS

Open de Primavera de Vic 2022. 
Divendres, a les 9 del vespre, al 
Casino de Vic, setena jornada del 
torneig que es disputa amb el siste-
ma suís FIDE holandès a vuit ron-
des. Amb 50 jugadors inscrits.

FUTBOL

Segona Catalana. Fase Permanèn-
cia. Grup 1-4
Marca de l’Ham-Camprodon 
(dg. 17.30h)

Tercera Catalana. Grup 5
Aiguafreda-Ol. La Garriga 
(ds. 17.15h)
Castellterçol-Sta. Eugènia 
(dv. 20.45h)
Borgonyà-Roda de Ter (ds. 17.15h)
Pradenc-St. Vicenç (dg. 16.30h)
Centelles-Voltregà (dg. 17.00h)
Folgueroles-Moià (ds. 18.00h)
Caldes Montbui B-Tona B  (ds. 16.30h)
Seva-Navàs B (dg. 18.00h)

Grup 19
Fontcoberta-Abadessenc (ds. 18.00h)

Quarta Catalana. Grup 27
Ripoll-Osor (dg. 16.00h)

Torneig Copa Osona. Final. 
Vinyoles-St. Miquel de Balenyà
(ds. 18.00h a Seva)

Femení Primera Divisió. Grup 2
Sta. Susanna-Vic Riuprimer B 
(ds. 19.00h)
Torelló-Cassà (dg. 18.10h)

FUTBOL SALA

Primera Nacional
Padre Damián-EFS Ripoll
(dg. 11.30h)

Segona Nacional
Centelles-St. Feliu Codines
(ds. 19.00h)

Primera Territorial
Centelles B-At. Missatgers 
(ds. 17.00h)

Femení Lliga Nacional. Barcelona
Teià-Centelles (dg. 12.30h)
Centelles-Montcada (ds. 15.30h)
Vicentí-Ripoll (dg. 18.00h)

HORSEBALL

Final Lliga Catalana. Diumenge, 
de 9 del matí a 6 de la tarda, jor-
nada final de la Lliga Catalana de 
Horseball al Hípic Club GT de Fol-
gueroles-Vic.

HOQUEI

Nacional Catalana. Eliminatòries 
5è al 8è classificat
Manlleu B-Reus (ds. 11.30h)

Play-out. 2a Ronda
Voltregà-Masies-Ripollet (dv. 21.30h)
Ripollet-Voltregà-Masies (dg. 16.30h)

Eliminatòria 9è i 10è classificat
Capellades-Tona (ds. 19.30h)

OK Lliga Femenina. Play-off 
Títol. Semifinals
Martinelia Manlleu-Telecable (ds. 16.00h)

Femení Nacional Catalana. Play-
off ascens. 2a Ronda
Voltregà B-Mataró (ds. 18.30h)
Mataró-Voltregà B (dg. 12.00h)

Eliminatòries 5è al 8è classificat
Manlleu B-Palau Pleg. (dv. 20.30h)

MOTOR

Campionat Osona de Trial 2022. 
Diumenge, a les 9 del matí, al Cir-
cuit Verd de Moià.

PETANCA

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

Beisbol

SÈNIOR PRIMERA DIVISIÓ

Barcelona, 8 - Barcino, 3
Crush Wolves Tarr., 4 - Viladecans, 6
Manresa Drac’s, 9 - L’Hospitalet, 5
Gavà, 7 - Vic Bat, 2

Equips ................................. PJ  PG  PP  AVG GB
 1.- Gavà ................................11 8 3 727 0
 2.- Manresa Drac’s ..............10 7 3 700 0,5
 3.- L’Hospitalet ...................11 7 4 636 1
 4.- Barcino............................10 6 4 600 1,5
 5.- Barcelona. .......................11 6 5 545 2
 6.- Viladecans ......................10 4 6 400 3,5
 7.- Vic Bat.......................... 11 4 7 364 4
 8.- Crush Wolves Tarr. .......10 0 10 0 7,5

Bitlles Catalanes

LLIGA BARRIS DE VIC. ÚLTIMA 
JORNADA

Remei-Habitatges, 526 punts i 716 bitlles; 
Collsusbitlla, 467 punts i 681 bitlles; 
Estanyencs B, 455 punts i 671 bitlles; 
Estanyencs A, 409 punts i 648 bitlles; 
Sant Llàtzer, 401 punts i 632 bitlles; Santa 
Anna, 396 punts i 623 bitlles; Sant Feliu A, 
391 punts i 597 bitlles; Els Bitllajuvi, 387 
punts i 640 bitlles; Les Parres Olost, 353 
punts i 594 bitlles; Els Iluminats SBG, 336 
punts i 593 bitlles; Fusta i Ferro, 320 punts 
i 603; Rocaguinarda-Oristà, 278 punts i 
518 bitlles; Barri Caputxins, 276 punts i 
566 bitlles; Revifalles Olost, 234 punts i 
521 bitlles; Sant Feliu B, 214 punts i 497 
bitlles; Horta Vermella, 189 punts i 484 
bitlles; Calldetenes, 163 punts i 449 bitlles; i 
Pescallunes, 77 punts i 203 bitlles.
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    ESPAI ESPECIAL: Club Tennis Vic 

Les inscripcions del Torneig Juvenil de Pàdel Isern, que es dis-
putarà del 17 al 19 de juny a les instal·lacions del CT Vic, ja estan 
obertes. Es tracta de la segona edició del torneig, on tots els par-
ticipants entren al sorteig d’un ordinador gaming d’Isern Electro-
domèstics i tots ells rebran una samarreta com a welcome pack. 
És un torneig obert a socis i no socis independentment del nivell de 
les categories Aleví, Infanti i Cadet, és a dir nens i nenes nascuts 
entre el 2006 i el 2011. Les inscripcions es poden fer a través de la 
pàgina web del club fins al 12 de juny. 

Alba Sallés i Carlota  
Vilà es proclamen 
campiones de 
Catalunya Cadet  
en dobles

Alba Sallés i Carlota Vilà, juga-
dores del CT Vic, es van pro-
clamar campiones de dobles 
del Campionat de Catalunya 
de la categoria Cadet, dispu-
tat aquest cap de setmana. 
La primera eliminatòria la van 
guanyar per 6/0 i 6/1. En el 
segon partit es van imposar 
per un doble 6/1 aconseguint 
classificar-se per a les semi-
finals, on van guanyar per 
6/2 i 6/4. Finalment, a la final 
es van imposar a Ivet Sala i 
Natàlia Madrid per 6/4 i 6/1.

Alba Sallés i Carlota Vilà

Canvien l’herba de quatre 
pistes de pàdel del CT Vic

Inscripcions obertes per al 
Torneig Juvenil de Pàdel Isern

Agenda esportiva Resultats  
i classificacions
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Vic

M.E.

La històrica albergueria de 
Vic tornarà a albergar. No 
serà en l’edifici medieval del 
carrer del mateix nom, sinó 
en una petita casa annexa, 
amb entrada per la plaça de 
Santa Elisabet. Si durant 
l’edat mitjana van ser passa-
volants i malalts els que es 
van poder acollir a aquest 

hospici de beneficiència, ara 
seran turistes i visitants de 
la ciutat els nous inquilins de 
Ca la Marta, nom que pren 
l’equipament. Els beneficis 
que generi es destinaran a 
sufragar l’activitat pròpia de 
L’albergueria, el centre de 
difusió cultural del Bisbat de 
Vic, que precisament acaba 
de complir 25 anys de vida.

Ca la Marta s’ha concebut i 
pren forma com un habitatge 

d’ús turístic. Es tracta d’una 
casa molt estreta de planta 
baixa més tres pisos, que es 
llogarà sencera per a grups 
de quatre a sis persones. Al 
primer pis s’hi ha habilitat 
la cuina i un petit menjador-
sala d’estar; i als dos pisos 
superiors, una habitació en 
cada un –en la de dalt de tot 
hi ha un petit balcó convertit 
en una talaia privilegiada del 
centre històric. 

El Bisbat obre Ca la Marta, un habitatge d’ús turístic per finançar 
l’activitat del centre cultural de L’albergueria de Vic, just al costat

Turisme amb fins culturalsRuta guiada 
pels comerços 
emblemàtics de Vic
Vic En el marc de la campa-
nya que ha posat en marxa 
l’Ajuntament de Vic per 
donar visibilitat als comer-
ços històrics i amb encant 
que queden a la ciutat, tots 
els dissabtes d’aquest mes 
de juny es faran unes rutes 
guiades titulades “Comerços 
emblemàtics de Vic”. Les 
rutes són de caràcter gratuït, 
però cal reserva prèvia a tra-
vés de l’Oficina de Turisme. 
Les visites arrencaran a les 
11 del matí i aniran a càrrec 
de Vic Informadors Turístics. La primera planta, habilitada com a cuina i sala d’estar, amb la paret romànica a mà esquerra

Estat actual de l’estança principal de la planta noble; la recreació de com quedarà es pot veure, a sota, en la imatge del mig, presa des del cantó oposat

Patrimoni 
recuperat

Una immobiliària compra la històrica Casa Vilarrúbia, a Vic,    
i iniciarà una reforma per preservar-ne el valor patrimonial

Hi ha projectes privats que tam-
bé esdevenen d’interès públic. La 
compra de la històrica Casa Vilar-
rúbia per part de la immobiliària 

Sinophos Group permetrà rehabi-
litar aquest edifici de Vic d’alt va-
lor patrimonial, que ja acumulava 
una progressiva degradació.

l’empresa Sinophos Group, 
una immobiliària especialit-
zada en projectes singulars 
i seu central a Lloret, que ja 
està treballant en el projec-
te de reforma. I amb unes 
directius molt clares: “Volem 
retornar al conjunt de l’edi-
fici les característiques i con-
dicions d’habitabilitat que 
mereix, millorant d’aquesta 

manera la qualitat tant de 
l’interior com de l’exterior”, 
explica Helena Fàbregas, 
membre del departament de 
projectes de l’empresa.

La Casa Vilarrúbia es va 
aixecar entre 1860 i 1870 
sobre un solar més extens 
que l’actual, que llavors 
abastava fins a quatre cases. 
La seva edificació –paral·lela 
a la del convent de les ger-
manes de l’Escorial, just al 
costat– va ser una iniciativa 
de Carles Pujol Masferrer 
i Viladevall, hereu del mas 
Masferrer de Sant Sadurní 
d’Osormort. La va fer cons-
truir per a la seva filla, 
Ramona Pujol, casada amb 

Vic

Miquel Erra (text)

Albert Llimós (fotos)

Qui l’ha vista i qui la veurà. 
Fa tres anys, alguns vigatans 
van poder accedir puntual-
ment a l’interior de la Casa 
Vilarrúbia, al xamfrà entre 
la plaça de Santa Teresa i el 
carrer de Santa Joaquima de 
Vedruna, gràcies al cicle El 
So de les Cases, que va uti-
litzar la seva singular galeria 
exterior com a escenari d’un 
dels concerts. Suficient per 
constatar el precari estat 
de conservació de les seves 
estances, malgrat que l’edifi-
ci, declarat bé cultural d’inte-
rès local, esdevé una mostra 
de la millor arquitectura dels 
estils eclèctics de mitjans 
del segle XIX a Vic. Qui hi 
torni a entrar, aquest cap de 
setmana, en el marc d’una 
nova edició del mateix cicle, 
la veurà gairebé igual, però 
ara les expectatives de futur 
han canviat radicalment. La 
casa és a les portes d’una 
profunda rehabilitació, que 
en preservarà tot el valor 
patrimonial.

Fa un parell d’anys, els 
propietaris de l’immoble 
–hereus d’una nissaga de 
fins a set generacions de les 
famílies Pujol-Vilarrúbia-
Roquer– la van posar a la 
venda. Qui l’ha comprat és 

L’edifici el va fer 
construir Carles 
Pujol Masferrer 
entre 1860 i 1870

l’hereu Vilarrúbia, de Torre-
llebreta, que es van instal·lar 
a la primera planta, la més 
noble. Es desconeix a qui 
van encarregar el projecte 
–s’apunta la possibilitat d’un 
arquitecte italià–, però el 
resultat és una mostra de la 
millor arquitectura eclèctica 
de mitjans del segle XIX a 
Vic. L’edifici, de planta rec-
tangular i aires neogòtics, 
consta d’una façana de plan-
ta baixa més dues plantes 
pel carrer Santa Joaquima de 
Vedruna, i de façana d’una 
planta per la plaça de Santa 
Teresa. El volum d’aquesta 
última suporta una terrassa, 
avui un dels pocs exemples a 
Vic de la utilització de balus-
tres de terra cuita. 

El projecte de rehabilita-
ció, que compta amb la impli-
cació de l’estudi RS Arquitec-
tura de Vic, posarà en valor 
els elements constructius i 
decoratius de la casa, “inte-
grant els nous elements en 
forma de materials i maneres 
de fer actuals amb instal-
lacions que el faran més sos-
tenible, però sense perdre de 
vista l’essència de l’edifici”, 
remarca Fàbregas. En tractar-
se d’un edifici catalogat cal-
drà respectar la majoria dels 
elements originals exteriors 
i interiors, “però la inten-
ció també és la d’integrar 
les noves distribucions als 

espais originals, recuperant 
i restaurant elements cons-
tructius, paviments, pintures 
murals i de sostres, fuste-
ries interiors, serralleries, i 
qualsevol element amb valor 
patrimonial que formi part 
de l’edifici”. 

El projecte planteja una 
divisió horitzontal de l’im-

moble, que passarà d’un a 
deu o onze habitatges i es 
posaran a la venda indepen-
dentment. La normativa 
també els obliga a preservar 
els metres de local comer-
cial que hi havia a la part 
de la planta baixa que dona 
a la plaça de Santa Teresa 
–durant molts anys, un forn 
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Les estances, decorades 
amb gust, han volgut pre-
servar l’essència de la casa i 
han permès, entre d’altres, 
aflorar una paret medieval, 
la que fa de mitgera amb 
la mateixa albergueria. Les 
diferents habitacions aniran 
acollint obres o reproduc-
cions puntuals de peces 
d’artistes que exposen o 
han exposat a L’albergueria. 
L’equipament ja està obert 
al públic –divendres passat 
se’n va fer una presentació 
oficiosa als veïns que la van 
voler visitar– i durant aquest 
mes de juny s’oferirà un preu 
especial de promoció.

L’edifici, que històrica-
ment ha estat de titularitat 

de rectoria de la Pietat, feia 
molts anys que estava desha-
bitat. La seva rehabilitació, 
ja pensada per vincular-la a 
aquest projecte de difusió 
cultural del Bisbat, ha estat 
possible gràcies a la deixa 
específica d’un particular. 

El nom de Ca la Marta tam-
bé provindria d’una llarga 
tradició popular, tot i que 
es desconeix qui era la pro-
tagonista. Fos qui fos, avui 
estaria orgullosa que la casa 
que porta el seu nom s’hagi 
pogut destinar “a la promo-
ció de la cultura i l’art”, en 
paraules de Josep M. Riba, 
vicari general i delegat per 
al Patrimoni Cultural del 
Bisbat.
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La primera planta, habilitada com a cuina i sala d’estar, amb la paret romànica a mà esquerra

FAÇANES

De la doble façana de 
l’edifici en destaca la 
que dona a la plaça de 
Santa Teresa, d’estil 
neogòtic, amb les 
dues porxades d’arcs 
apuntats resseguits 
amb pedra tallada.

UN RECORREGUT PER LA CASA

ESCALA PRINCIPAL

Una gran portalada 
de fusta pel carrer 
Santa Joaquima dona 
entrada a l’immoble. 
Al vestíbul sorprenen 
quatre arcs amb 
capitells i l’escala 
principal, de pedra.

GALERIES

A la paret interior de 
les galeries, sota la 
protecció dels porxos, 
hi lluen pintures amb 
motius populars i 
referències a les 
respectives nissagues. 
Es restauraran. 

SEGONA PLANTA

La planta sotacoberta, 
mai habitada, està 
formada per un sostre 
de bigues de fusta. 
Hi ha algunes zones 
sense pavimentar, i les 
parets d’obra estan 
sense vestir.

JARDÍ

L’edifici conté unes 
notables galeries 
interiors amb 
tancament de fusta 
i vidrieres amb tocs 
de color, avui força 
malmesos, que també 
es restauraran. 

TALAIA

La planta talaia està 
formada per quatre 
façanes amb obertures 
en totes les cares, 
amb efecte mirador de 
360 graus. La coberta 
està inclinada a un 
vessant.

Estat actual de l’estança principal de la planta noble; la recreació de com quedarà es pot veure, a sota, en la imatge del mig, presa des del cantó oposat

EL FUTUR

Tres imatges 
virtuals de 
com quedaran 
l’habitatge de 
la planta baixa, 
i el menjador i 
la cuina (antic 
dormitori) de la 
planta noble.

Trobada de cultura popular del 
Lluçanès, diumenge a Oristà
Oristà

Roser Reixach

Gegants, bastoners, acordi-
onistes, diables o dansaires 
seran presents aquest diu-
menge a la tarda a Oristà 
amb motiu de la trobada de 
cultura popular del Lluçanès 
que ha organitzat l’Escola de 
Música i Arts del Lluçanès, el 
Consorci i diverses entitats i 
col·lectius de cultura popular 
del territori. 

L’activitat s’obrirà amb 
la projecció al Centre Cívic 

del documental És lloc de 
poca estada el paradís, una 
aproximació al poeta local 
Josep Riera, realitzat pel 
col·lectiu Dones que Cremen 
Romaní. Tot seguit hi haurà 
un concert amb el grup de 
glosa i acordions de l’Ate-
neu de Prats de Lluçanès i a 
continuació es farà una cer-
cavila pels carrers del poble, 
combinada amb actuacions 
puntuals a diversos indrets, 
per finalitzar amb un cor-
refoc, un sopar popular i un 
concert. 

de pa–. La resta de la planta 
baixa, part de la qual encara 
conserva l’esquelet de les 
antigues cavallerisses, es 
transformarà en un habi-
tatge amb accés al jardí que 
s’obre a la façana posterior 
de l’edifici, amb vistes a un 
dels grans atractius fins ara 
amagats: les grans galeries 

amb vidres de colors de les 
plantes entresol, primera i 
segona. Aquest habitatge 
conservarà els sostres de 
volta ceràmica i algunes de 
les parets de pedra i maó 
originals. La planta entresol 
conservarà part dels terres 
hidràulics i es dividirà en 
tres habitatges més. La plan-

ta primera, la més noble, 
també es desdoblarà en 
tres habitatges, conservant 
fusteries, terres i sostres 
originals. Un d’aquests habi-
tatges compartirà part de la 
planta segona i tindrà sortida 
tant a la terrassa de la planta 
primera com a la porxada de 
la segona. “Així s’assegura 
que la façana de la plaça de 
Santa Teresa quedi per un sol 
habitatge, donant al conjunt 
la importància de la casa ori-
ginària”, detalla Fàbregas. En 
aquest habitatge, es restau-
raran les pintures de sostres 
i parets, així com els pavi-
ments i fusteries interiors. 
La resta de la planta segona 
l’ocuparan dos altres habi-
tatges. Finalment, la planta 
sotacoberta, que mai havia 
estat habitada, es dividirà en 
un o dos habitatges més, con-
servant el sostre inclinat de la 
coberta. Des d’aquí s’accedirà 
a l’anomenada planta talaia, 
avui un dels miradors a qua-
tre vents més alts de la ciutat.

Les pintures de parets i 
sostres de la planta noble i 
del dormitori principal, el 
paviment a base de cairons 
de terra cuita o la fusteria 
interior d’algunes de les 
estances són alguns dels 
atractius que afegeixen valor 
patrimonial al conjunt d’un 
immoble. Un immoble que 
en els últims temps havia 
accelerat el seu procés de 
degradació i les mateixes 
humitats ja havien afectat 
algun sostre puntual. Bona 
part de la casa feia anys que 
estava desocupada i aquest 
mes de febrer en van marxar 
els últims llogaters. 

L’objectiu de l’empresa és 
iniciar les obres la propera 
tardor i mirar de completar 
l’execució en un any, mal-
grat ser conscients que la 
complexitat de la reforma fa 
difícil de concretar terminis. 
Sinophos Group ja ha treba-
llat en altres projectes a Vic; 
destaca la rehabilitació del 
pis superior de la Casa Costa, 
a la plaça Major, un dels nous 
escenaris del So de les Cases 
d’aquest cap de setmana 
(vegeu pàgina 38).
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DIVENDRES 3 DE JUNY
A les 18.00 CONCURS DE 
DIBUIX I TALLER DE CAPGROS-
SOS “LA CAPUTXETA VERME-
LLA”.
A les 20.30 ENGEGADA DE CO-
ETS I REPIC DE CAMPANES.
A les 21.00 SOPAR POPULAR 
DE CARMANYOLA. Tot seguit, 1r
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MICRO OBERT DE VILA-SECA.

DISSabtE 4 DE JUNY
A les 8.30 33a CAMINADA PO-
PULAR.
A les 12.00 PARTIT DE FUTBOL.
A les 16.30 Als jardins de la Se-
quoia, gimcana popular “AVEN-
TURES AL JARDÍ DE LA
SEQUOIA”. Tot seguit, berenar 
per a tothom.
A les 18.30 Als jardins de la 
Sequoia, espectacle per a tots 
els públics ‘SOMIA’, amb el Mag 
Leandre.
A les 21.00 SOPAR POPULAR, a 
la Torre de les Monges.

A les 22.00 CONCERT amb el 
grup de pop-folk Barbë Popov. A 
la Torre de les Monges.

DIUmENgE 5 DE JUNY
A les 8.00 DESPERTA AMB CO-
ETS a càrrec de Jordi Fochs.
A les 9.00 TRADICIONAL XO-
COLATADA I ARENGADES A LA 
BRASA.
A les 10.00 PARTIT DE FUTBOL.
A les 11.00 CERCAVILA I BALLA-
DA DE GEGANTS DE VILA-SECA 
I SANT VICENÇ acompanyats 
de la colla grallera Ges & Bisaura 
Fusion.
A les 12.00 a la Torre de les Mon-
ges, PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
‘LA RODOLS I LA RET’, a càrrec 
de Dolors Masferrer,
Tot seguit, VERMUT amb música 
ambient.
A les 18.00 GRAN BINGO POPU-
LAR a la Torre de les Monges.
Tot seguit, quan es faci fosc, 
ACOMIADAMENT DE LA FESTA 
MAJOR amb focs artificials.

Divendres, 3 de juny de 202250

Vila-seca, de festa
La colònia de Vila-seca enceta, amb plena normalitat, la primera de les festes majors 
preestiuenques de la comarca; diumenge s’inaugurarà la recuperada font d’en Cristo

Dolors Masferrer, filla de la 
colònia, presenta el segon conte 
‘La Rodols i la Ret’, diumenge
Vila-seca Filla de la colònia, la torello-
nenca Dolors Masferrer (la segona per 
l’esquerra a la foto) presenta aquest diu-
menge a les 12 del migdia el seu segon 
llibre de contes La Rodols i la Ret a la 
Torre de les Monges. Una publicació que 
ja va presentar per primer cop a finals 
d’abril en el marc de la festa del barri 
de Montserrat de Torelló (a la foto). En 
aquesta segona publicació la història de 
la Rodols, la protagonista, se centra en 
el riu Ter. De fet, el conte fa una picada 
d’ullet al llibre de 1983 No riu el riu, de 
Miquel Desclot. L’acte, amb la participa-
ció de l’ADET, comptarà amb una actu-
ació del cor de la parròquia del barri de 
Montserrat i finalitzarà amb un vermut.

Vila-seca

EL 9 NOU

“Després de dos anys de pan-
dèmia, torna la Festa Major 
en majúscules.” Ho anuncia 
el programa d’enguany de la 
festa major de la colònia de 
Vila-seca. Durant tres dies es 

desplegaran una trentena de 
propostes, amb un programa 
que, ara sí, recupera la plena 
normalitat. Protagonisme 
especial, aquest any, per un 
dels elements recuperats del 
patrimoni de la colònia: la 
font d’en Cristo. Situada en 
un terreny de propietat pri-

vada, la van “ressuscitar” un 
grup de veïns i aquest diu-
menge, a les 11 del matí, se’n 
farà la reinauguració. 

La festa ja arrenca aquest 
divendres amb l’engegada 
de coets i repic de campa-
nes. Prèviament, la canalla 
podran participar en el tradi-

cional concurs i taller de cap-
grossos, enguany a l’entorn 
de la figura de la Caputxeta 
Vermella. Al vespre hi haurà 
sopar popular de carmanyo-
la i, tot seguit, estrena del 
1r Festival Internacional 
de Micro Obert de Vila-
seca, en què veïns i veïnes 

podran cantar, recitar, ballar 
o desplegar qualsevol altra 
activitat artística damunt de 
l’escenari.

Dissabte arrencarà amb 
la 33a Caminada Popular, 
amb sortida des de la Plaça a 
2/4 de 9 del matí i esmorzar 
gratuït per a tots els partici-
pants. A les 12 hi haurà un 
partit de futbol entre “pubi-
lles i hereus” de Vila-seca. 
A la tarda, als jardins de la 
Sequoia, gimcana popular i 
un espectacle per a tots els 
públics que protagonitzarà el 
Mag Leandre. La jornada aca-
barà amb un sopar popular a 
la Torre de les Monges i con-
cert amb el grup de pop-folk 
Barbë Popov.

Diumenge a les 8 del matí 
hi haurà la desperta amb 
coets a càrrec de Jordi Fochs 
i, tot seguit, la tradicional 
xocolatada i arengades a 
la brasa. A les 10 en punt 
començarà un partit de fut-
bol “amb les estrelles del veï-
nat i rodalia”. Després de la 
inauguració de la font arren-
carà la cercavila i ballada de 
gegants de Vila-seca i Sant 
Vicenç. La jornada acabarà 
amb un Gran Bingo Popular, 
a les 6 de la tarda a la Torre 
de les Monges, i, quan es 
faci fosc, l’acomiadament de 
la festa amb focs artificials. 
Durant els tres dies hi haurà 
una exposició de fotos de la 
colònia al carrer.

M
A

R
C

 S
A

N
Y

É

Dinar de retrobament d’exalumnes  
del Sant Miquel de Vic nascuts el 1970
Vic Una trentena d’exalumnes del col·legi 
Sant Miquel dels Sants, nascuts l’any 1970, 
es van retrobar a la mateixa escola, dissabte 
passat. El dinar ja s’havia de fer fa dos anys, 
coincidint amb el 50è aniversari, però la pan-
dèmia va obligar a ajornar-ho fins ara. L’actu-
al directora d’elpetitmiquel, Glòria Varela, els 
va donar la benvinguda i els va fer una visita 
guiada, que els va permetre constatar els 
canvis que ha viscut l’escola. Van recórrer les 

aules, el teatre, el pati o el gimnàs –on alguns 
atrevits van mirar de tornar a saltar el potro, 
uns amb més sort que altres–. L’escola els va 
acabar regalant el llibre de la història dels 
150 anys del centre. Tot seguit el grup va fer 
una visita al Seminari i es van enfilar dalt de 
la torre. Abans de dinar encara van tornar al 
pati per protagonitzar un improvisat torneig 
de bales. El grup va dinar al restaurant del 
mateix Seminari, amb una emotiva sobretaula 
i repartiment de trofeus que havien preparat 
els organitzadors de la trobada. Sembla clar 
que no serà l’última.

La ràdio d’Osona

Radio
Garden
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Trenta anys firant remeis

Vilanova de Sau

M.E.

La proposta va sorgir gairebé 
per casualitat en un grup de 
veïns entre els quals l’her-
bolari Santi Jàvega, que ara 
ja no viu al poble, o el pintor 
Fidel Bofill, mort l’any 2013. 
L’objectiu, muntar una fira 
que recollís la tradició her-
bolària del país –amb la vall 
de Sau com a paradigma de la 
gran diversitat d’espècies– i, 
de passada, promocionés el 
poble comarca enllà. La pri-
mera edició, celebrada el 21 
de juny de 1992, ja va ser tot 
un èxit. Aquest diumenge, la 
Fira d’Herbes Remeieres de 
Vilanova de Sau podrà cele-
brar el 30è aniversari. Des-
prés de dues edicions d’atu-
rada per la pandèmia, la fira 
torna consolidada com una 
de les propostes firals emble-
màtiques de la comarca.

El programa, que s’allar-
garà de les 10 del matí a les 
8 del vespre, tornarà a des-
plegar activitats infantils, 
conferències, demostracions 
o l’habitual sortida botàni-

Carles Rey, químic i actual 
director de l’Herbolari de 
Sau, amb una demostració 
de destil·lació i extraccions 
d’olis essencials, i una altra 
d’elaboració de vins i licors 
d’herbes. Durant tot el dia es 
podrà visitar una exposició 
titulada “Infusions i barreges 
de plantes que cal conèixer”, 
i tancarà la jornada la pre-
sentació del celebrat llibre 
Cuina! O barbàrie, de Maria 
Nicolau, cap de cuina del res-
taurant El Ferrer de Tall. 

Com ja és habitual, s’ha 
convocat l’històric Concurs 
de Rams de Flors Boscanes 
–han de ser amb flors i plan-
tes de l’entorn del municipi i 
no poden incorporar espècies 
protegides–, i també se’n 
crea un de nou de fotografies 
a Instagram per incentivar 
el contingut digital de la 
fira –les fotografies i víde-
os publicats amb l’etiqueta 
#firaherbes entre el 27 de 
maig i el 8 de juny optaran a 
un àpat per a dues persones 
en un dels restaurants del 
municipi. 

Paral·lelament, al parc de 
Vilanova de Sau, zona recre-
ativa del costat de l’església 
de Santa Maria, hi haurà 
activitats per als més petits 
de la mà dels monitors de la 
casa de colònies Can Mateu. 
El cartell d’aquest any ha 
estat il·lustrat pels alumnes 
de l’escola Les Roques. 

ca. L’espai pròpiament firal 
comptarà amb una trentena 
de parades d’herbes reme-
ieres, artesania i productes 

de proximitat. Aquest any 
també s’habilitarà un espai 
gastronòmic, amb dues cara-
vanes de menjar per endur, 

com a complement a l’oferta 
de restauració del municipi. 

Entre els tallers desta-
quen els que impartirà Joan 

Can Simeó de Calldetenes estrena l’Espai Cingles
Calldetenes La històrica botiga de vins i licors de Can Simeó, a Calldetenes, que des de fa 
10 anys també elabora les cerveses Cingles, ha estrenat un novedós local de degustacions, 
l’Espai Cingles. L’actual propietari i hereu de la nissaga, Simeó Parareda, ha transformat 
l’antic magatzem i bodega centenaris, situats just darrere la botiga, en un espai amb per-
sonalitat que funcionarà com a cerveseria, vermuteria i vinoteca, amb les històriques 
botes de vi com a escenari. A més del ventall clàssic del vermut, s’oferiran copes de vi i tot 
l’assortiment de les cerveses Cingles, més les que es puguin anar “convidant”. La intenció 
també és organitzar-hi xerrades o presentacions “per apropar la cultura del vi, la cervesa 
artesana i el vermut”, explica Parareda. El nou espai es va inaugurar divendres (a la foto) 
i estarà obert els feiners en horari comercial; els divendres, fins a quarts de 10 del vespre; 
i els dissabtes i diumenges, fins a les 3 de la tarda, per reforçar l’hora del vermut. Actual-
ment la cervesa Cingles disposa de mitja dotzena de productes al mercat i ja estan prepa-
rant una edició especial per commemorar, el proper mes de setembre, els 10 anys del naixe-
ment d’aquesta microcerveseria, que compta al darrere amb un negoci de vins i licors obert 
des de 1858. A la fotografia, els germans Simeó i Núria Parareda, divendres passat.
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AQUELL 1992... La primera edició de la Fira d’Herbes Remeieres va tenir lloc el 21 de juny de 1992 i, en aquell 
moment, va superar totes les expectatives dels mateixos organitzadors. Centenars de persones van visitar la fira, que 
va comptar amb 40 firaires. “Molta gent s’ha interessat per venir i segur que l’any que ve repetirem”, vaticinava lla-
vors el pintor Fidel Bofill, un dels organitzadors. La llavor que van plantar ha continuat creixent durant 30 anys

Després de dos anys d’aturada per la pandèmia torna l’emblemàtica Fira d’Herbes 
Remeieres de Vilanova de Sau, que aquest diumenge celebrarà la trentena edició
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Malla

Miquel Erra (text i fotos)

Durant un temps va córrer 
la brama que quan Josefa 
Calvaria Beulas i Ricart, 
casada amb Ramon Molas, 
afronta la majestuosa refor-
ma del Mas Ricart, als anys 
80 del segle XIX, ho va pagar 
trinco-trinco gràcies a unes 
arques plenes de monedes 
d’or que van trobar enterra-
des a la finca. Les hi haurien 
amagat els comandaments de 
l’exèrcit derrotat per les tro-
pes franceses, en el marc de 
la Batalla de Vic de 1810. El 
que no amaga dubte és que la 
Guerra del Francès va passar 
factura a moltes cases de 
pagès de Malla; també al pri-
mitiu Ricart, amb arrels des 
del segle XVI. Mig derruït, 
el mas va quedar abandonat 
durant 40 anys, en part per 
l’eternització d’un plet que 
van mantenir els hereus. Els 
tribunals van acabar donant 
la raó a Josefa Calvaria –filla 
de la finca del mateix nom de 
Calldetenes–, però amb una 
doble condició. Qui es queda-
va la casa hi havia de viure i 
mantenir el nom. Amb mone-

TERRA DE MASIES (16)
El Ricart de Malla és un dels masos 
més imponents de la Plana. La feso-
mia actual data d’una reforma ini-
ciada el 1866, sobre una antiga casa 

de pagès del segle XVI. Tot i el seu 
passat agrícola, avui presumeix d’un 
aspecte senyorial, que va recuperar 
després dels estralls de la guerra. 

Fa dos anys, els propietaris, hereus 
d’una llarga nissaga i que hi conti-
nuen residint, hi van habilitar una 
exquisida proposta d’hotel rural.

des d’or o sense, entre 1866 
i 1870 es duran a terme les 
obres d’ensenyoriment de la 
finca. I de quina manera. En 
destaca l’espectacular façana 
d’aires premodernistes, con-
siderada una de les obres de 
terra cuita més interessants 
del país. Són prop d’un miler 
de peces esculpides per mans 
expertes, en un treball d’or-

namentació coral de dibui-
xants, escultors, modelistes 
o paletes. Hi ha referències 
als treballs del camp i els cos-
tums de l’època, però també 
al·legories medievals i refe-
rències mitològiques. Altres 
elements remarcables són 
la doble galeria, la tanca de 
forja o l’escala interior prin-
cipal, il·luminada per una 

gran llanterna central. Avui 
es desconeix el nom de qui va 
dissenyar i executar aquest 
conjunt sublim. Un conjunt 
a qui esperava una nova 
prova de foc: la Guerra Civil. 
Durant els primers embats la 
casa es transforma en quar-
ter dels comandaments repu-
blicans i del mateix ajunta-
ment. En acabar la guerra, la 

família Postius recupera la 
propietat i part dels mobles 
disgregats. L’edifici, però, 
restava molt malmès i només 
utilitzaran algunes estances 
com a residència d’estiu. Serà 
a mitjans dels anys 80 quan 
afrontaran una profunda 
rehabilitació que, entre d’al-
tres, recuperarà l’esplendor 
de la planta noble –decorada 
amb unes singulars pintures 
de temàtica costumista, d’au-
tor desconegut– i engrandirà 
el jardí romàntic inicial. De 
l’oratori, en canvi, només 
en queden pinzellades de la 
decoració inicial.

Fa vuit anys, la família Da 
Pena-Martí –14a generació 
de la nissaga– hi torna a fixar 
la primera residència. L’any 
2020, just abans d’esclatar la 
pandèmia, posaran en marxa 
un singular model d’hotel 
rural, com un complement 
per contribuir a cobrir les 
despeses que implica el man-
teniment d’una casa com 
aquesta. Destaquen les dues 
suites de la planta noble (la 
isabelina i la noucentista), 
un allotjament que et retor-
na al segle XIX, però amb 
totes les comoditats del XXI.

A l’esquerra, una imatge frontal de la casa, amb les dues emblemàtiques galeries d’aires premodernistes; a la dreta, l’entrada per l’escala principal i un detall de la sala noble

Renéixer amb caràcter
El Ricart de Malla, amb arrels al segle XVI, conserva una de les façanes de terra cuita més singulars del país 

Per Xavier Cervera 

@visites .vic

Tot i ser una casa noble i d’aspecte senyo-
rial, la masia no va ser mai concebuda com 
una segona residència d’estiueig, sinó 
que comptava amb totes les dependències 
pròpies per atendre la vida i les feines del 
camp. Xavier Cervera para atenció especial 
en un element singular que ho corrobora. 
Es tracta d’uns ruscs d’abelles instal·lats a 
les columnes que decoren la galeria princi-
pal de la primera planta. Les abelles hi acce-
dien per dins de les mènsules, i just a sobre 
de les arcades hi havia unes portetes per 

poder-ne retirar la mel. “És un exemple més 
de l’autoconsum propi de l’època; i també 
demostra que, en aquell temps, les abelles 
no eren agressives com ho són avui.”

El rusc d’abelles
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Cantonigròs recupera 
després de sis anys la cursa 
en homenatge a Ramon Oliu

La primera edició de la cursa va ser 
un èxit amb 141 participants
Cantonigròs La primera edició de la cursa 
en homenatge a Ramon Oliu es va disputar 
l’11 de juny de 2005 i va comptar amb una 
participació de 141 corredors. Un cop acaba-
da la cursa, els participants, organitzadors, 
veïns del poble i familiars van traslladar-se 

a la casa natal d’Oliu per dipositar un clavell 
sobre el fons d’una senyera. Jaume Arago-
nès va ser el més ràpid amb un temps de 37 
minuts i 30 segons, mentre que en categoria 
femenina va ser Quima Casas la primera a 
creuar la línia d’arribada amb un temps de 
49 minuts i 5 segons. La pluja va fer acte de 
presència durant la jornada. 
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Cantonigròs

Ferran Morera

Cantonigròs recuperarà, 
aquest diumenge, la cursa en 
homenatge a Ramon Oliu, 
considerat una figura cabdal 
en l’atletisme català. Nascut 
el 1923, Oliu va llicenciar-se 
en Química per la Universi-
tat de Barcelona i posterior-
ment va marxar a treballar 
als Estats Units. Oliu va 
començar la seva trajectòria 
en l’atletisme amb 48 anys 
a Princeton, coincidint amb 
l’increment de practicants 
als anys setanta. Tan sols 
cinc anys després, Oliu ja 
va participar a la Marató de 
Nova York i un any més tard, 
quan va tornar a Catalunya, 
va fundar la Comissió Marat-
hon Catalunya. Aquesta 
entitat va impulsar els 
campionats d’Osona i el 
Collsacabra, i les proves en 
categoria femenina. En l’edi-
ció del 1977 de la Marató de 
Nova York, Oliu hi va portar 
representació de Catalunya.  
A partir d’aquest moment, 
va dedicar-se a organitzar 
curses i va publicar el llibre 
L’essència del córrer, que es 
va reeditar el 1999 per com-
memorar els 100 anys de l’at-
letisme català. 

La cursa, aturada des del 
2016 per problemes econò-
mics, ha tornat a reactivar-se, 
gràcies a l’ajuda de les insti-
tucions municipals i la gent 

de Cantonigròs, que l’han 
finançat perquè es pugui tor-
nar a disputar. “Esperàvem 
entre 50 i 80 corredors”, però 
a principis d’aquesta set-
mana ja superàvem els 100 
inscrits”, comenta Eduard 
Busquets, membre de l’orga-
nització. El recorregut, majo-
ritàriament per pistes fores-

tals, serà de 10 quilòmetres. 
Amb inici (10 matí) i final 
al camp de futbol, la cursa 
passarà pel mig del poble o el 
camí dels Enamorats, entre 
d’altres, amb un recorregut 
d’anada i tornada pels matei-
xos camins. La cursa serà 
popular i sense caràcter com-
petitiu, a més de ser gratuïta 

“perquè en Ramon sempre 
deia que l’esport no havia de 
tenir cap cost”, explica Bus-
quets. 

La jornada també comptarà 
amb dues curses infantils, 
una de 800 metres per a 
infants de fins a 9 anys i una 
de 2.400 metres per a joves 
d’entre 10 i 14 anys. 

Nascut al poble el 1923, es considera el gran impulsor de les curses populars a Catalunya 

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

www.residenciacantonigros.com

ReSIdèNCIA CANTONIGRÒS, Sl
Centre acreditat per la Generalitat de Catalunya

Consulteu les nostres
estades temporals

Professionalitat i eficàcia en 
un entorn familiar.

Contacte directe amb 
l’esplèndid paratge natural 
del Collsacabra.

Curtes i llargues
    estades.

BOBINATGES
PERE VILALTA VERDAGUER

C. Raimon Mas, 5 - 08560 Manlleu
Tel.: 93 851 30 50  -  Fax: 93 850 70 92
e-mail: bobinatges@gmail.com

www.bobinatges.cat

Reparació i manteniment
Motors corrent altern. Motors corrent continu.
Embragatges.
Frens. Transformadors monofàsics i trifàsics.

Lloguer de motors ac/dc i transformadors

Venda de motors i recanvis
Condensadors, ventiladors, carbons, escombretes, etc.
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L’Escola de 
Música de Manlleu 
consolida l’oferta 
per a nadons

Manlleu Després de l’èxit 
que van tenir els tallers de 
música per a infants de 0 a 
3 anys, l’Escola de Música 
Municipal (EMM) de Man-
lleu ha decidit consolidar 
el projecte en forma de tot 
un curs acadèmic dedicat 
a aquest àmbit. Aquest 
mes de juny s’han obert les 
matrícules per apuntar-se a 
una oferta formativa que té 
com a objectiu introduir els 
infants al món musical amb 
l’acompanyament dels pares 
a l’aula mentre no són autò-
noms. Per fer-ho, de la mà 
dels professors es treballen 
diferents aspectes com el rit-
me o la melodia amb la utilit-
zació de diversos materials. 
En funció del nombre final 
d’alumnes es faran diversos 
grups segons l’edat, ja que és 
important que es pugui tre-
ballar amb un nombre reduït 
d’alumnes. En les properes 
setmanes es definiran els 
horaris i la data d’inici del 
curs.

L’Ajuntament de les 
Masies de Roda suma 
dos nous tècnics
Les Masies de Roda L’Ajun-
tament de les Masies de 
Roda ha incorporat aquest 
mes de maig dos nous tècnics 
a la seva plantilla. Es tracta 
d’una auxiliar de dinamit-
zació de les persones, que 
treballarà a les tardes i assu-
mirà tasques en qüestió de 
comunicació, participació 
ciutadana, joventut, turisme 
i esports, i un administratiu 
en torn de matí per atendre 
els veïns i veïnes i cuidar-se 
del punt d’informació del 
cadastre.
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Vincular alumnes i entitats
Estudiants de 4t d’ESO de l’Institut del Voltreganès, entre els 10 centres 

catalans que desenvolupen el projecte de Recerca, Creació i Servei

Les Masies/Sant Hipòlit

Guillem Rico

“Històries del nostre poble” 
és el nom d’una de les ini-
ciatives que porten a terme 
els alumnes de 4t d’ESO de 
l’Institut del Voltreganès, en 
el marc del projecte Recer-
ca, Creació i Servei (RCS), 
en el qual participen només 
10 centres educatius de tot 

Catalunya. El projecte es divi-
deix en diferents branques i 
una és la comunicació. En tots 
els casos s’han de centrar en 
el poble –en aquest cas dos, 
les Masies i Sant Hipòlit– i la 
idea és que el centre educatiu 
es relacioni amb les entitats 
que els han de proposar rep-
tes.

“Històries del nostre 
poble”, detalla el professor 

Punt
Informatiu
de L'Esquirol

L'Esquirol, Cantonigròs, Sant Martí Se cs orts i Sant Julià de Cabrera
Activitats de juny

Concert al Bar la
Coope: Ramon Barr

Bar La Coope, L'Esquirol
Organitza: Bar La Coope

Recollida de trastos

Bibliobús Puigdon
A L'Esquirol

A Cantonigròs

Un punt d'ajuda

Servei Municipal d’Aigua

Mercat setmanal

XIII Cursa Memorial
Ramon Oliu

Cantonigròs

XERRADA:
Acompanyant, situacions de conflicte

A càrrec de Cristina Oliver Crivillers, mestra,
pedagoga sistèmica, acompanyant, formadora i
directora de l’Erol

Escola el Cabrerès, L’Esquirol
Organitza: AFA - Escola el Cabrerès

LA POLLANCREDA.MUS 2022

Guillem Ramisa
ZeBrass
Vagin Passant

Tastets de La CAC

Concerts amb:

Zona gastronòmica amb productes de km 0

La Pollancreda - zona esportiva de l'Esquirol
Lliurament del premi al millor treball
de recerca "El Cabrerès

Es llegirà el veredicte del jurat davant de tots els
participants.

Sala de Plens de l'Ajuntament de l'Esquirol

"
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Alumnes de l’institut, aquest dijous als estudis de Ràdio Voltregà

Rupit i Pruit

EL 9 NOU

Rupit ha inaugurat un jardí 
d’herbes aromàtiques al camí 
de Santa Llúcia. La iniciativa, 
en el marc de la Setmana de 
la Primavera, va començar 
a caminar fa un any des de 
l’Ajuntament, que tenia l’ob-
jectiu d’impulsar un projecte 
social a fi de revaloritzar 
una zona verda del poble i, 

alhora, donar protagonisme a 
plantes aromàtiques i reme-
ieres. Els alumnes de l’escola 
van crear possibles dissenys 
sobre el terreny i van entre-
vistar gent gran per recopilar 
informació sobre les herbes, 
amb preguntes com si en 
sabien la utilitat o l’hàbitat. 
D’aquestes entrevistes en va 
sortir una llista d’espècies 
molt extensa que posterior-
ment va passar un cribratge 

fins a triar les que s’han acabat 
plantant. En paral·lel, la ini-
ciativa ha inclòs passejades 
botàniques amb el guiatge de 
Xevi Montesinos i Santi Jàve-
ga. Les activitats habituals 
de primavera a Rupit i Pruit, 
com l’aplec de Montdois, 
s’han complementat amb la 
creació de racons artesans 
per embellir el poble, una 
altra activitat en col·laboració 
amb veïns i veïnes.

Un jardí d’olor i medicina
Rupit culmina un projecte social inaugurant un espai d’herbes aromàtiques

Xavier Herrero, va sorgir 
d’un repte que feia Ràdio 
Voltregà de fer quatre progra-
mes sobre diferents aspectes 
del poble. Els alumnes es 
van agrupar per interessos 
temàtics, han fet recerques, 
entrevistes i guions i tot 
plegat culmina amb quatre 
programes radiofònics –el 
primer va ser aquest dijous– i 
que són temàtics. En el pri-
mer van parlar sobre “vides 
interessants d’alguns veïns”. 
El segon se centrarà en espor-
tistes vinculats a entitats 
del Voltreganès. La setmana 
vinent parlaran de les colò-
nies de Can Riva i La Farga, 
i el darrer serà sobre dues 
polèmiques, una relacionada 
amb l’alçada de la fàbrica de 
Can Munells i l’altra sobre 
la inversió sense permís del 
Bisbat que va fer mossèn Cas-
tellet de 200.000 euros a una 
empresa que va fer fallida. 

Els alumnes estaven sorpre-
sos, segons el professor, dels 
contactes que han pogut fer 
per dotar els programes d’un 
bon contingut. A partir d’ara 
faran una col·laboració set-
manal a la ràdio.
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eles Metàliques Roda, SL
Fabricació

i col·locació 
de tot tipus de 

reixats i portes
Camí de Fontserè, 8 - Tel. 93 854 03 24 - Les Masies de Roda - info@telesroda.com

Escola Emili Teixidor . RODA DE TER
del 27.06 al 29.07 

ets

TU!
l’artista

amb anigami

Casal Universal,
per tothom i per totes les necessitats

Horari del casal: de 9 del matí a 1 del migdia
Servei d’acollida de 3/4 de 8 a 9

Servei de carmanyola i esbarjo d’1 migdia a 3 tarda 
Adreçat a nens i nenes de 3 a 12 anys

Inscripcions abans del dimarts 7 de juny

Per a més informació:
info@anigami.cat

o al tel. 616 64 05 86

Tota la informació a: www.rodadeter.cat
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Projectes amb ulls d’infant
El Consistori Infantil de Manlleu tanca el curs acadèmic fent balanç de les tasques que han fet 

Manlleu

Ferran Morera

Al mateix temps que s’està 
finalitzant el curs acadèmic 
2021/2022, l’Ajuntament 
de Manlleu va dir adeu, 
dijous a la tarda, al Con-
sistori Infantil, format per 
12 regidors i 12 assessors. 
L’acte va començar amb un 
breu discurs d’Àlex Garrido, 
alcalde de Manlleu, que va 
destacar l’aprenentatge dels 
nens i nenes “en el funcio-
nament d’un ajuntament” i 
els moments posteriors a les 
preses de decisions “perquè 
has d’assumir les crítiques. 
No a tothom li agrada el 
que fas”. Després de Garri-
do, va ser el torn de Núria 
Martínez, regidora de Parti-
cipació Ciutadana. Martínez 
va ressaltar la importància 
dels assessors, que tot i 
no assistir a les reunions 

“sempre han traslladat les 
informacions de les escoles 
als regidors, i han col·laborat 
sempre que se’ls ha necessi-
tat”. Abans que els infants 
expliquessin els projectes 
que han dut a terme al llarg 
de l’any, Martínez va dema-
nar als regidors i regidores 
quin aprenentatge extreien 
de la seva experiència en el 
Consistori Infantil. Entre les 
respostes, l’intercanvi amb 
el Consistori Infantil d’Arge-
lers va ser la més recordada 
per tots, però també el fet de 
conèixer gent d’altres esco-
les o proposar projectes per 
la ciutat de Manlleu. La tasca 
dels regidors i regidores s’ha 
dividit en tres projectes: una 
proposta educativa per al 
passeig del Ter, l’ús de les 
bosses de compostatge en el 
porta a porta i l’intercanvi 
amb el consistori d’Arge-
lers. Pel que fa a la proposta 

educativa del passeig del 
Ter, els regidors i regidores 
van saber que la instal·lació 
d’una tirolina havia guanyat 
amb claredat “però que no 

la tindrien preparada per al 
proper mes”, asseguraven 
des de l’Ajuntament. Pel que 
fa al tema del porta a porta, 
els regidors i regidores van 

MARTINA BERENGUERAS 
Escola Quatre Vents

“M’ha agradat molt 
formar-ne part perquè he 
pogut aportar propostes 
per Manlleu.” 

BRUNA ROCA
Escola Quatre Vents

“De gran, m’agradaria 
ser psicòloga. Conèixer 
gent nova, però sobretot 
ajudar-la m’agrada.”

QUERALT MOLIST
Escola Pompeu Fabra

“No voldria ser política 
perquè reben moltes 
crítiques. Prefereixo ser 
professora.”

ALEIX VILA 
Escola Pompeu Fabra

“Repetiria tots els mo-
ments de l’experiència, 
però sobretot l’intercanvi 
a Argelers.”

ARNAU VILANOVA
Escola Pompeu Fabra

“No m’agradaria fer 
d’alcalde perquè sempre 
et critiquen, però sí que 
acceptaria ser regidor.”

WAIL BAKOUR
Escola Puig-Agut

“Hi vaig participar perquè 
sabia que m’agradaria. A 
més, he fet amics nous 
durant aquest temps.”

DOAE ABDOU
Escola Puig-Agut

“El que més m’agrada 
és conèixer gent nova. 
Aprenc d’altres persones i 
faig nous amics.” 

AINA NAVARRO
Escola Vedruna 

“És una experiència que li 
recomanaria  a tothom. Si 
pogués, l’allargaria un any 
més.” 

BIEL RODRÍGUEZ
Escola Vedruna 

“M’agradaria ser jugador 
d’hoquei i representar 
el Manlleu per totes les 
pistes.” 

ROGER MATA
Escola Vedruna 

“L’intercanvi a Argelers 
ens ha permès conèixer un 
altre idioma, l’escola i la 
seva història.”

explicar el paper important 
que hi jugaran les bosses 
de compostatge, i per últim 
van comentar les jornades 
d’intercanvi amb el Consis-
tori Infantil d’Argelers i les 
activitats que van realitzar. 
L’acte va acabar amb el 
repartiment de diplomes i un 
obsequi de Manlleu que van 
entregar Garrido i Martínez 
als regidors i assessors del 
Consistori Infantil. 

ELS REGIDORS I REGIDORES DEL CONSISTORI INFANTIL DE MANLLEU
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Centelles. Acte Institucional 
de Rebuig a la Guerra. 
Escoltarem El cant dels ocells, 
de Pau Casals, en memòria 
de tots els morts d’aquesta 
guerra, i a continuació es 
llegirà una reflexió no-
violenta per demanar l’alto el 
foc. Davant de l’ajuntament. 
12.00.

Gurb. Inauguració de 
l’exposició “Becs”, de 
l’escultor Pep Borràs. Tots 
els assistents entraran 
al sorteig d’una obra de 
l’artista. Sala d’exposicions 
de l’ajuntament. 19.00.

Ripoll. Dia Mundial de 
la Bicicleta. Bicicletada 
conjunta de totes les escoles 
(amb inscripció) fins a la 
Devesa del Pla per fer una 
gran Festa de la Bicicleta 
amb berenar popular, circuits 
d’habilitat i espectacle de 
Jessica Arpin. Per acabar, 
entrega de premis de la 
Lliga de Marxes Infantils de 
Ripoll. Devesa del Pla. 17.20.

Club de lectura +8 anys. 
Comentari-col·loqui del 
llibre Missió Trobairitz amb 
la seva autora, Cinta Arasa. 
Condueix l’acte Montse 
Maestre. Cal confirmar 
assistència. Biblioteca 
Lambert Mata. 18.00.

Club de lectura +10 anys. 
Comentari-col·loqui del 
llibre Acqua Alta amb la 
seva autora, Cinta Arasa. 
Condueix l’acte Montse 
Maestre. Cal confirmar 
assistència. Biblioteca 
Lambert Mata. 19.00.

Inauguració de l’exposició 
“Entre altres coses; la llum 
segons J. W. Turner”, de 
Josep Ricart i Rial. Museu 
Etnogràfic. 19.00.

Club de lectura +14 anys. 
Comentari-col·loqui del llibre 
Vaig fer la maleta un dia de 
juny amb la seva autora, 
Cinta Arasa. Condueix 
l’acte Montse Maestre. 
Cal confirmar assistència. 
Biblioteca Lambert Mata. 
20.00.

Sant Joan de les Abadesses. 
Club de lectura infantil. 
Com es fa un llibre? Sessió 
amb Laia Figueras i Núria 
Puyuelo. Biblioteca Josep 
Picola. 17.00.

Sant Vicenç de Torelló. 
Festa major Vila-seca. 18.00, 
concurs de dibuix i taller de 
capgrossos “La Caputxeta 

Vermella”. 20.30, engegada 
de coets i repic de campanes. 
21.00, sopar popular de 
carmanyola. Tot seguit, 1r 
Festival Internacional de 
Micro Obert de Vila-seca. 
Colònia Vila-seca.

Taradell. Xerrada i 
projecció d’imatges Creuant 
l’Himalàia en bicicleta. Amb 
Pau i Eloi Roquer. Biblioteca 
Antoni Pladevall i Font. 
19.30.

Vic. 6a edició d’El So de les 
Cases. Projecte que combina 
dos dels elements més 
rellevants de la ciutat: el 
patrimoni arquitectònic i la 
música. Aquesta 6a edició 
ofereix un ventall variat 
d’espais (interiors, terrasses, 
jardins, torres...) i també de 
música (clàssica, pop, indie, 
funk, salsa, jazz, folk...), 
recuperant ja el format 
habitual sense distàncies i 
tornant a incorporar espais 
tancats. Tota la programació 
a <elsodelescasesvic.cat>.

Conferència “Restitució i 
musealització d’estructures 
arqueològiques: alguns 
exemples des d’Empúries”. A 
càrrec de Marta Santos i Pere 
Castanyer. Temple Romà. 
19.00.

Inauguració de l’exposició 
“Tèxtil”, de Valèria Civil i 
Helena Aguilar. Inauguració 
i poesia amb Blanca Jovaní. 
Col·legi d’Aparelladors de 
Vic. 20.00.

Dissabte 4

Campdevànol. Concert de 
Vintage Rock. Pop-rock 60, 
70 i 80. Espai Torre Mossèn 
Tor. 21.00.

Campelles. Festa de 
Pentacosta. 12.00, repic 
de campanes. 16.00, sala 
d’actes, campionat de truc. 
17.00, plaça de l’Ajuntament, 
gimcana infantil; plaça Vella, 
lectura de contes infantils. 
21.00, plaça de l’Ajuntament, 
sardinada popular. 23.00, sala 
del Teatre, N’Rock Cat.

Camprodon. Caramelles. 
Amb la Coral Camprodon. 
Plaça Santa Maria. 12.00.

Festival Microclima. Concert 
de Tarta Relena. Davant de 
l’església de Sant Cristòfol de 
Beget. 19.00.

Centelles. 13a jornada de la 
Gent Gran. Celebrem els 30 
anys de l’associació. Pista del 
Casal Francesc Macià. 09.30-
13.00.

Obertura de l’exposició 
“Treballs de patchwork”, 
dels alumnes de l’Escola 
de Persones Adultes de 
Centelles. Sala d’exposicions 
Niu del Palau (plaça Major). 
18.00.

Manlleu. Vermuts musicals 
a El Manlleuet. Amb 
Manlleuet Jazz Quartet, 
el grup de la casa de jazz i 
versions de pop. Terrassa 
d’El Manlleuet. 12.30.

Montesquiu. Obertura de 
l’exposició “Reminisciència”. 
Olis de Riera. Parc del 
Castell de Montesquiu. 
12.00.

Olost. Taller de sardanes. 
A partir de 12 anys. Amb 
inscripció. Plaça Major. 
18.00.

Ribes de Freser. Visita 
guiada al castell de Ribes de 
Freser. A càrrec de Miquel 
Sitjar, historiador i membre 
del CECR. Oficina de 
Turisme. 10.00.

Ripoll. Firadisc Ripoll. 
Durant tot el dia, compra, 
venda i canvi de vinil, CD i 
DVD. Plaça de la Lira.

Presentació del llibre 
Armoniza tu aura con la 
técnica base, de María 
Rosa March. Cal confirmar 
assistència. Biblioteca 
Lambert Mata. 11.30.

Visita guiada al conjunt 
monàstic de Santa Maria de 
Ripoll. Amb reserva. Conjunt 
monàstic Santa Maria de 
Ripoll. 12.00.

El viatge de l’Apol·lo, 
aventures i desventures 
d’una papallona pel Pirineu. 
Conte amb titelles sobre 

l’accidentat viatge d’una 
papallona per un Pirineu que 
pateix els efectes del canvi 
climàtic. A càrrec del CEA Alt 
Ter. Amb inscripció. La QP. 
12.00.

Degustació de vins i 
productes de la terra. A 
càrrec de l’enòleg David 
Budó. La QP. 19.00.

Roda de Ter. Visita guiada 
a la Fundació Miquel Martí 
i Pol. Visita comentada 
i guiada per l’exposició 
permanent de la seu de la 
Fundació i recorregut fins 
a la fàbrica La Blava, amb 
lectura de poemes. Amb 
inscripció. A les 10.15 i les 
12.00. Fundació Miquel 
Martí i Pol.

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 Vicenç de Torelló. 
Festa major Vila-seca. 8.30, la 
Plaça, 33a caminada popular. 
12.00, partit de futbol entre 
pubilles i hereus de Vila-
seca. 16.30, jardins de la 
Sequoia, gimcana popular 
“Aventures al jardí de la 
Sequoia”. Tot seguit, berenar. 
18.30, jardins de la Sequoia, 
espectacle Somia amb el Mag 
Leandre. 21.00, Torre de 
les Monges, sopar popular. 
22.00, Torre de les Monges, 
concert amb el grup de pop-
folk Barbë Popov. Colònia 
Vila-seca.

Vic. 6a edició d’El So de les 
Cases. Projecte que combina 
dos dels elements més 
rellevants de la ciutat: el 
patrimoni arquitectònic i la 
música. Aquesta 6a edició 
ofereix un ventall variat 

d’espais (interiors, terrasses, 
jardins, torres...) i també de 
música (clàssica, pop, indie, 
funk, salsa, jazz, folk...), 
recuperant ja el format 
habitual sense distàncies i 
tornant a incorporar espais 
tancats. Tota la programació 
a <elsodelescasesvic.cat>.

Mostra de tallers de teatre 
d’Escènic Vic. 12.00, taller 
del curs d’Iniciació al Teatre 
Viatjant pel temps. 16.00, 
taller de l’alumnat de 12 a 14 
anys La croada dels nens. Tot 
seguit, taller de Teatre Jove 
II Viatge al país dels blancs. 
Espai ETC.

Visió romànica. Una visita 
guiada per descobrir la 
col·lecció d’art medieval 
del Museu i per pujar al 
campanar romànic més alt 
de Catalunya. Amb reserva. 
Museu Episcopal. 10.30.

Inauguració de l’exposició 
“Relativista”, d’Àlex 
Montfort. Galeria fotogràfica 
Tres-e-u. 11.00.

Visita guiada “Coneix els 
comerços emblemàtics de 
Vic”. Visites turístiques 
gratuïtes per conèixer millor 
els comerços emblemàtics i 
històrics de la ciutat. Amb 
reserva. Oficina de Turisme. 
11.00.

Recorregut medieval. Visita 

EL sO DE LEs CAsEs
ViC
 
Divendres, dissabte i diumenge, a 
diferents espais de la ciutat
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Sant Vicenç de Torelló. 
Festa major Vila-seca. 
8.00, desperta amb coets 
amb Jordi Fochs. 9.00, 
xocolatada i arengades a la 
brasa. 10.00, partit de futbol 
amb el veïnat i rodalia. 
11.00, cercavila i ballada de 
gegants de Vila-seca i Sant 
Vicenç, acompanyats de la 
colla grallera Ges & Bisaura 
Fusion. 12.00, Torre de les 
Monges, presentació del 
llibre La Rodols i la Ret amb 
Dolors Masferrer, autora, i 
l’ADET. Tot seguit, vermut 
amb música ambient. 18.00, 
Torre de les Monges, gran 
bingo. Tot seguit, fi de festa 
amb focs artificials. Colònia 
Vila-seca.

Vic. 6a edició d’El So de les 
Cases. Projecte que combina 
dos dels elements més 
rellevants de la ciutat: el 
patrimoni arquitectònic i la 
música. Aquesta 6a edició 
ofereix un ventall variat 
d’espais (interiors, terrasses, 
jardins, torres...) i també de 
música (clàssica, pop, indie, 
funk, salsa, jazz, folk...), 
recuperant ja el format 
habitual sense distàncies i 
tornant a incorporar espais 
tancats. Tota la programació 
a <elsodelescasesvic.cat>.

Mostra de tallers de teatre 
d’Escènic Vic. 10.00, taller 
d’Iniciació al teatre musical 
Coses que passen al bosc. 

comentada per l’art, la 
cultura i els costums del món 
medieval. Museu Episcopal. 
12.00.

Presentació del llibre En 
brut. L’autora, Marta Pérez 
Sierra, conversarà amb 
Carles Cervelló, Montserrat 
Altarriba i Ricard Mirabete. 
Llibreria Foster & Wallace. 
12.30.

Tres desitjos. Festival de final 
de curs de l’escola de dansa 
Àngels Vives. L’Atlàntida. 
19.00.

Presentació del llibre 55 
anys de cançons per tots 
els pobles, de Josep Maria 
Puigdomènech Boix. A 
càrrec de Toni Mas i l’autor 
i amb la participació de 
Marc Puigdomènech i Jordi 
Ginesta. Temple Romà. 19.30.

Festes del barri Caputxins 
de Vic. Teatre Faldilles i 
pantalons amunt i avall, amb 
el grup de teatre Caputxins 
xins xins. CCVic Can Pau 
Raba. 21.30.

Vilanova de Sau. Visita 
guiada a l’església de Santa 
Maria de Vilanova de Sau. 
Es recomana reserva prèvia. 
Davant de l’església. 17.00.

Diumenge 5

Campelles. Festa de 

Pentacosta. 11.30, església de 
Sant Martí, missa solemne 
de Pentacosta i benedicció 
del terme i ofrena del pa al 
carrer Prat de la Vila. Tot 
seguit, ball amb els gegants 
de Ripoll i grallers de 
Campdevànol. 16.00, XXXII 
Trobada Sardanista Comarcal 
del Ripollès amb ballada 
doble.

Centelles. Setmana europea 
de la prevenció de residus. 
Netegem el camí fluvial del 
Congost. Amb inscripció. 
Petit Xoriguer. 11.00-13.00.

Folgueroles. 8a Fira del 
Còmic de Folgueroles. Amb 
concurs de dibuix sobre 
la cultura popular dels 
anys 80-90 (còmics, sèries, 
pel·lícules...). Plaça Mossèn 
Cinto Verdaguer. 10.00-
20.00.

Les Masies de Roda. 
Activitats Can Grau. Durant 
tot el matí, espai de jocs i 
servei de bar. 11.00, taller 
de circ amb la companyia 
Flying Pikmis. 12.30, vermut 
i monòleg amb Godai Garcia. 
Can Grau.

Oristà. Trobada de Cultura 
Popular del Lluçanès. 17.30, 
centre cívic, projecció del 
curtmetratge És lloc de poca 
estada el paradís. 18.15, 
grup de glosa i acordions. 
19.00, dansa de Sant Feliu 

de Sasserra. 19.30, cercavila 
amb gegants, acordionistes 
i bastoners. 21.00, sopar 
popular. 22.00, correfoc. 
23.00, concert. Tot seguit, DJ 
Toni Pidelaserra i Teo Bratti. 
Plaça Major. 

Prats de Lluçanès. Setmana 
de la Natura. Primeres 
jornades de flors, jardineria 
i paisatge. A càrrec de 
Konvent. Jardins de la 
Farmàcia Vella. 11.00.

Ripoll. 29a Travessa del 
Ripollès. Recorregut 
no circular per carenes 
muntanyoses d’uns 
20km aproximadament. 
Amb inscripció. Parada 
d’autobusos. 07.00.

Els Encants de Ripoll. 
Mercat d’articles de 
segona mà, artesania, 
antiguitats, música, art, 
joies, col·leccionistes, llibres, 
mobles, cinèfils, articles per 
a la llar, estocs i moltes coses 
més. Devesa del Pla. 09.00-
14.00.

Visita guiada al conjunt 
monàstic de Santa Maria de 
Ripoll. Amb reserva. Conjunt 
monàstic Santa Maria de 
Ripoll. 12.00.

Visita guiada al conjunt 
monàstic de Santa Maria 
de Ripoll. En castellà. Amb 
reserva. Conjunt monàstic 
Santa Maria de Ripoll. 16.30.

Sant Joan de les Abadesses. 
Mercat d’olis i vins. Al matí. 
Plaça Anselm Clavé.

Ascensió al Taga amb 
l’associació Rodamunt. Vine 
a ajudar la Clara, una noia 
de Reus amb problemes de 
mobilitat, a pujar al cim del 
Taga. Coll de Jou. 09.00.

FIrA D’hErbEs rEmEIErEs
ViLAnOVA de SAu
 
Diumenge, a la plaça Major

16.00, del grup de Teatre 
Musical Jove Disney Spears-
Vols saber la meva història?. 
A continuació, alumnes 
grans de Teatre Musical Jove 
Company 2.0. Espai ETC.

Festes del barri Caputxins 
de Vic. 9.30, plaça Divina 
Pastora, gran xocolatada 
popular. Tot seguit, jocs de 
cucanya. 18.00, CCVic Can 
Pau Raba, teatre Faldilles i 
pantalons amunt i avall amb 
el grup de teatre Caputxins 
xins xins.

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.

Recorregut medieval. Visita 
comentada per l’art, la 
cultura i els costums del món 
medieval. Museu Episcopal. 
12.00.

Mary Poppins. Festival de 
final de curs de l’escola 
de dansa Àngels Vives. 
L’Atlàntida. 17.00.

Viladrau. Sortides guiades 
Viladrau. “La Sala”. El Mas 
del bandoler Joan Sala i 
Ferrer, Serrallonga. C. Pare 
Claret, 9. 10.00-13.00.

Vilallonga de Ter. Itinerari 
guiat al camí de la Molsa. 
Seguirem antics camins 
que portaven a Abella i la 
Roca, per boscos caducifolis 
i antigues artigues de 
conreu. A càrrec del CEA 
Alt Ter. Amb inscripció. 
Aparcament piscina 
municipal. 10.00.

Vilanova de Sau. 30a Fira 
d’Herbes Remeieres de 
Vilanova de Sau. 9.00-11.00, 
Ajuntament, sortida de la 
ruta botànica. 10.00-10.30, 
plaça Major, obertura 
de la fira i del XXX 
Concurs de Rams de Flors 
Boscanes (sala polivalent 
de l’Ajuntament). 11.00-
13.00, sala polivalent de 
l’Ajuntament, conferència-
tastet sobre vins i begudes 
amb herbes. 13.00-
13.15, sala polivalent de 
l’Ajuntament, proclamació 
dels guanyadors del 
concurs de rams de flors 
boscanes. Durant tot el 
matí, parc infantil al costat 
de l’església, activitats 
infantils. 16.30-18.00, 
instal·lacions de l’Herbolari 
de Sau, taller demostratiu 
a càrrec de Joan Carles Rey. 
18.00-19.00, presentació i 
tertúlia del llibre Cuina! O 
barbàrie, de Maria Nicolau. 
19.00, tancament de la fira.



LA GUIANOU9EL Divendres, 3 de juny de 202258

Farmàcies

Defuncions

Àlex Parma Erra. 19 anys. Vic

Josefa Vila Casas. 95 anys. Vic

Pere Mitjavila Compte. 85 anys. Manlleu/Gurb

Mercè Ortiz Rius. 70 anys. Vic

Trinidad Cuéllar Zambrano. 87 anys. Vic

Núria Arqués Sabat. 98 anys. Vic

Àlex Roca Remolins. 88 anys. Manlleu

Joan Sena Sicart. 60 anys. Vic

Carlos Villalante Jiménez. 40 anys. Taradell/Barcelona

Mercè Alibés Magem. 89 anys. Vic

Quirzet l’homenetSantoral

Divendres, 3

Sant Isaac

Sol: h 06.19 i 21.21

Dissabte, 4

Santes Noemí i Rut

Sol: h 06.19 i 21.21

Diumenge, 5

Sant Bonifaci

Sol: h 06.18 i 21.22

Dilluns, 6

Segona Pasqua

Sol: h 06.18 i 21.23

Dimarts, 7

Sant Robert
 
Sol: h 06.17 i 21.24

Dimecres, 8

Sant Guillem

Sol: h 06.17 i 21.24

Dijous, 9

Sant Efrem

Sol: h 06.17 i 21.25

Eudald Estrada Barniol. 92 anys. Vic/Manlleu

Maria Rosa Torres Rubiellas. 92 anys. Vic/Manlleu

José Retana Bonillo. 80 anys. Taradell

Fernanda Guerrero Extremeda. 86 anys. Sant Quirze de 

Besora

Albert Sala Cristià. 36 anys. Sant Quirze de Besora

Maria Concepció Noguera Tusell. 93 anys. Vic/Prats de 

Lluçanès

Joan Carles Fabra. 91 anys. Ribes de Freser

Carme Arqués Costa. 97 anys. Ripoll

Enric Carreras Oriol. 92 anys. Campdevànol

Naixements

Si voleu publicar el nom dels 

vostres fills en aquest apartat 

truqueu al tel. 93 889 49 49 o 

bé envieu un correu a:

agenda@vic.el9nou.com

Bruna Tanyà Tor. Torelló
Nader Al Idrissi El Isati. Vic
Glanna Christian Efe. Sant Hipòlit de 
Voltregà

Izedome Richmond-Ohioze. Vic
Aina Rodríguez Bartes. Ripoll

Vic

✚ATLÀNTIDA

C. Montserrat, 11 | dia 3

✚AUSA

C. Pare Huix, 15 | dia 4

✚POU

Av. Olímpia, 5 | dia 5

Roda de Ter

✚DEL TER

Pl. Verdaguer, 1 | dies 3 i 4

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP

C. del Pont, 45 | dies 3 i 4

Tona

✚JAIME

C. Antoni Figueras, 11 | dies 3, 

4 i 5

Torelló

✚ESTUDIS

C. Anselm Clavé, 2 | dia 3

✚ACEVES

C. Prat de la Riba, 1 | dies 4 i 5

Manlleu

✚LLUÏSA ROSELL

C. Montseny, 71 | dia 3

✚FERRER CHAMBÓ

Pl. Fra Bernadí, 19 | dies 4 i 5

Olost

✚LÓPEZ

Pg. Dr. Lleopart, 4 | dies 3 i 4 matí

Prats de Lluçanès

✚VIVER

C. Major, 35 | dies 4 matí i 5 matí

Sant Bartomeu del Grau

✚CASACUBERTA

C. Vell, 35 | dia 4 matí

Ripoll

✚RIU LABABIDI

Pl. Gran, 24 | dia 3

✚CABALLERIA

Pl. Berenguer el Vell, 5 | dies 4 i 5

Sant Joan de les Abadesses

✚CAMPRUBÍ

C. Ramon d’Urg, 56 | dies 3, 4 i 5

De dilluns a divendres, 20.30h
Presenta: Natàlia Peix

Tota l’actualitat d’Osona de forma 
rigorosa i amena

PODOLOGIA:
Sílvia Nieto Pl. Santa Clara, 6 93 886 10 55
Marta Serra Bisbe Strauch, 16 93 889 46 02 Mútues i Privats (CEMAV)

Pg. Generalitat, 26 93 885 46 52
Rbla. Davallades, 5 93 885 47 22

TERÀPIA VISUAL
Roger Verdaguer Rbla. Davallades, 5 93 885 47 22

Pl. Sta. Clara, 6
93 886 10 55
Pg.Generalitat, 26
93 885 46 52
Rbla. Davallades, 5
93 885 47 22
C. Nou, 43
93 886 10 55
VIC
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#ElTemps per Compartir

Vic

Ripoll

6.17 am

9.21 pm

Vic

Ripoll

6.18 am

9.20 pm

Vic

Ripoll

6.18 am

9.19 pm

Divendres Dissabte Diumenge

Temperatures

... aquesta setmana
Pluja

Les imatges dels lectors                                      eltemps@vic.el9nou.com
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Població    Dia Mín.   Dia Màx. Litres

Cantonigròs 26-Maig 6,4 01-Juny 27,3 0,2

Molló 26-Maig 7,2 01-Juny 23,5 19,5

Núria 26-Maig 2,5 29-Maig 18,5 15,5

Olost - Trasserra 26-Maig 10.3 01-Juny 29,1 0

Ribes de Freser 26-Maig 5,4 01-Juny 27,3 101

Ripoll 26-Maig 6,5 01-Juny 29,5 0,1

Sant Pau Segúries 26-Maig 4,8 01-Juny 27,9 16,5

Sant Vicenç Torelló 26-Maig 8,3 01-Juny 32,4 0,6

Santa Maria Besora 26-Maig 9,3 01-Juny 28,8 0

Taradell - Institut 26-Maig 9,3 01-Juny 29,1 0

Ulldeter 26-Maig -1,0 01-Juny 14,2 53,6

Vic 26-Maig 8,2 01-Juny 30,6 0

Viladrau 26-Maig 9,3 01-Juny 28,0 0

Previsió divendres
Matí amb cel mig ennuvolat per bandes de 
núvols alts i mitgencs. A partir del migdia 
la nuvolositat minvarà i el cel quedarà poc 
ennuvolat. De cara a la tarda poden créixer 
algunes nuvolades al Pirineu. Les tempe-
ratures mínimes baixaran lleugerament i 
les màximes es mantindran. El vent bufarà 
moderat del sud.

Previsió dissabte
Continuaran les bandes de núvols alts 
d’oest a est, que enteranyinaran el cel. 
Restes de la depressió que afectarà l’oest 
de la península. A la tarda creixeran 
nuvolades que podrien deixar algun rui-
xat als Pirineus. Les temperatures màxi-
mes pujaran. El vent moderat de marina-
da podria fer pujar l’ozó.

Previsió diumenge
Augment de la inestabilitat sobretot al 
Pirineu, nord d’Osona i el Ripollès, que 
podria deixar alguns ruixats. Les tempera-
tures es mantindran i el vent girarà a sud-
oest fluix. Per als pròxims dies, dilluns les 
màximes baixaran lleugerament. Dimarts 
l’entrada d’aire fred en alçada pot fer créi-
xer nuvolades i deixar algun ruixat.

EL TEMPS informació facilitada per: meteosona.com i acom.cat
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Compro
pisos i Cases

a osona
visita sense Compromís

joan 617 28 08 50

Ctra. N-152, km 75,6 - LES MASIES DE VOLTREGÀ

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

Per a més informació, truqui'ns als telèfons:
                                                           93 857 11 53

   93 857 06 10
                                                           Fax 93 850 24 70

www.desguaceslagleva.com
Botiga on-line

DESEMBUSSOS
i FOSSES SÈPTIQUES

Ctra. Sant Hipòlit, km. 4,100 - GURB

Tel. 93 886 24 78
www.terricabras.cat

• Servei de 
guardamobles

• Especialistes
en muntatge i 
desmuntatge

   de mobles

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

Tel. 630 96 42 84 - 93 857 03 74 - contacte@neida.catDESEMBUSSOS, NETEGES i TraNSpOrT D’aiGUa

Tel. 93 854 11 69
Av. Països Catalans, 5 B - VIC

www.girbauconsu ng.com
girbau@girbauconsu ng.com

Plans Cinegètics

REStAuRANt

CARREtERES
4

Restaurant:
Obert de dilluns

a diumenge:
Menú diari 15
Cap de setmana

25

Cafeteria:
Menús de dilluns

a diumenge

Carretera C-17, km 50 - Tona (Barcelona)
Tel. 93 887 03 50 - Fax 93 887 04 00

fidormasl@gmail.com
 www.4carreteres.com

C. de la Riera, 13   

Tel. 93 889 52 71  
Vic

www.elcaliuvic.com

Des de 1992

Serveis

Detectius Privats. Pagès i Gas-
só. Investigacions familiars, 
laborals i mercantils. Control de 
menors. Tel. 93 883 28 33.

Soc psicopedagoga i tinc grau 
Magisteri de primària. Faig 
classes de reforç escolar i tèc-
niques d’estudi durant l’estiu. 
Tel. 627 35 72 27.

Vendes

Venc bici  e lèctrica Trek 
Powerfly 5, impecable, any 
2018, motor Bosch 75 Nm, 
bateria 500 Wh nova, tija teles-
còpica, rodes 29”, 1.850 . Tel. 
642 26 26 57.

Immobiliària

Es lloga plaça de pàrquing a 
Vic. A dos minuts del centre. 
Tel. 647 84 73 06.

Lloguer o venda. Local de 
200m2 amb pati a Olost. Tel. 
629 83 98 52.

Local de 200m2 amb pati a 
Olost. Tel. 629 83 98 52.

Treball

Fundació Educació i Art. 
Procés de selecció per cobrir 
vacants i formar part de la bor-

sa d’educadors/es d’infantil 
per a les Escoles Bressol Muni-
cipals de Vic. La informació 
de la convocatòria la trobareu 
a www.feduart.cat. El termini 
de presentació de la sol·licitud 
és del 24 de maig al 8 de juny 
(ambdós inclosos) de 2022, en 
línia.

Es busca mecànic amb experi-
ència raó: Àngel Danés (C. dels 
Vilabella - Vic). Tel. 93 885 08 
98.

Empresa d’enginyeria de Vic 
amb 25 anys d’experiència 
busca enginyers o tècnics en 
projectes. Tasques: gestió de 
projectes mediambientals, dis-
seny i interpretació de plànols 
(domini Autocad). Tracte amb 
clients i proveïdors. Tècnics en 
control de plantes depurado-
res. Visites de seguiment i con-
trol de depuradores, recollida 
de mostres, petites reparacions, 
manteniment d’instal·lacions. 
Es valorarà experiència en 
instal·lacions d’aigües residu-
als, coneixements de quími-
ca, electricitat, mecànica. Es 
requereix persona responsable 
i compromesa amb iniciativa i 
ganes d’aprendre, capacitat de 
treball en equip, Carnet de con-
duir. Envieu CV a: administra-
cio@mftecnima..com

AJFMaquinaria. Enginyeria 
especialitzada en automatitza-
ció industrial selecciona mecà-
nic i aprenent de mecànic.
Incorporació immediata. Envi-
eu CV a: info@ajmaq.com

Es necessita carnisser/a, toci-
naire/a o xarcuter/a. Empresa 
situada a Vic necessita personal 
experimentat en el sector. Tel.
93 889 17 27.

GUIA
GASTRONÒMICA

CLASSIFICATS GUIA DE
SERVEIS

FUSTERIA

Josep Fusellas

Tarimes exteriors
Pèrgoles
Taules

659 30 88 87

Portes
Fusteria en general
massissa

Fusteria tradicional i moderna en massís

Club de tir esportiu d’Osona 
busca persona interessada en 
treball d’oficina. Imprescindi-
ble un bon nivell informàtic i 
de gestoria. Mitja jornada. Inte-
ressats/ades truqueu al 93 889 
11 20.

Bar taverna a Olost busca cam-
brer/a de dimecres a dissabte. 

Torn de tardes, bon ambient de 
treball, tracte familiar. Interes-
sats envieu CV a treball@vic.
el9nou.com indicant la referèn-
cia 99-194.

Empresa del sector metal·lúrgic 
de Manlleu necessita incorpo-
rar persona per al taller. Es 

requereix: Cicle formatiu grau 
mitjà de mecanització. Es valo-
rarà: Coneixements de meca-
nització. Persona amb disposi-
ció d’aprenentatge i de treball 
en equip, responsable i orga-
nitzada. Carnet de conduir: Sí. 
Incorporació: Juny. Envieu CV 
a: vacantmanlleu@gmail.com

GUIA
GASTRONÒMICA

93 889 49 49
Posa el teu anunci a 

classificats.el9nou.cat
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Espai patrocinat per OfErtEs dE fEINA

Empresa del sector metal·lúrgic de Manlleu necessita incorporar

persona per al taller

Envieu CV a: vacantmanlleu@gmail.com

Es requereix: Cicle formatiu grau mitjà de mecanització.

Es valorarà: Coneixements de mecanització.
Persona amb disposició d’aprenentatge i de treball en equip, responsable 
i organitzada.
Carnet de conduir: Sí. Incorporació: Juny.

Et connectem amb el teu futur

Empresa amb més de 10 anys de recorregut en el sector del
manteniment necessita per a incorporació immediata

electricistes i mecànics, preferiblement amb experiència.

TREBALLA AMB NOSALTRES

info@servycat.com        93 886 34 76        www.servycat.com

Enginyeria especialitzada 
en automatització industrial 

selecciona:

MECÀNIC
i APRENENT 
de MECÀNIC

Incorporació immediata

Envieu CV a:
info@ajfmaq.com

Consorci de Benestar Social 
del Ripollès OFERTA DE TREBALL

Convocatòria per a la contractació urgent de

DOs/DuEs TREBALLADORs/Es sOciALs
i un/A AuxiLiAR ADminisTRATiu/ivA

a jornada completa

Requisits treballador/a social
- Estar en possessió del grau o diplomatura en Treball Social o equivalent.
- Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual. 
- Carnet de conduir tipus B.
- Acreditar el nivell C de català (certificat).

Requisits auxiliar administratiu/iva: 
- Estar en possessió del grau mitjà de Gestió Administrativa o equivalent.
- Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual. 
- Carnet de conduir tipus B.
- Acreditar el nivell B de català (certificat).

Documentació acreditativa:
- Currículum.
- Fotocòpia titulació. 
- Fotocòpia del DNI/NIE.
- Fotocòpia carnet de conduir.
- Vida laboral actualitzada.
- Altres: formació, cursos, màsters...

Presentació de les sol·licituds:
Presencialment al Consorci de Benestar Social del Ripollès, c. Progrés, 
22, de Ripoll, o per correu electrònic a l’adreça cbsripolles@cbsripolles.cat
fins al dia 13 de juny 2022 a les 14.00h.

Les bases de la selecció i la instància les podeu trobar a:
www.cbsripolles.cat

PERSONAL AJUNTAMENT DE VIC

Procés de selecció de

Quatre llocs de treball
de l’àmbit social i cultural per a la Biblioteca Pilarin Bayés.

La informació de la convocatòria està penjada a la Seu Electrònica 
de l’Ajuntament de Vic seuelectronica.vic.cat.

Les instàncies per participar en aquest procés selectiu les podeu 
presentar a la mateixa Seu Electrònica seuelectronica.vic.cat des del 
02-06-2022 i fins al 21-06-2022, ambdós inclosos.

Informació: Departament de Recursos Humans. Tel. 93 886 21 00 / 
rrhh@vic.cat
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Empresa industrial d’Osona, fabricant 
i comercialitzadora de maquinària de 

grans dimensions, amb més de 60 anys 
d’història i amb una ferma aposta per la 
qualitat i la personalització de producte, 

necessita incorporar per a l’Oficina 
Tècnica Mecànica un/a:

delineant

Important enginyeria multisectorial d’Osona 
en continu creixement a escala nacional i 
internacional requereix incorporar un/a

encarregat d’obra

Tècnic/a
comercial
per obertura de la nova 

delegació d’Osona

Empresa catalana de 
prevenció de

riscos laborals
amb més de 25 anys 

d’experiència
en el sector requereix 

incorporar un/a
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J. Dinarès i Prat
Metge–Uròleg

UROLOGIA GENERAL I INFANTIL

UROLOGIA

HORES CONVINGUDES
dinaresvic@hotmail.com

Rda. Camprodon, 26 • Escala D. baixos
VIC - 93 885 27 56

C. Macià Bonaplata, 4 • Escala B2, 2n 1a
Ripoll - 972 71 43 54 (edifici Casino)

DERMATOLOGIA
Dr. Josep M. Arimany

Dra. M. A. González-Enseñat
- Dermatologia 

i Dermatologia PeDiàtrica
- teràpia fotodinàmica - làser
rambla Hospital, 4, pral. 1a

tel. 93 885 24 36 - 08500 Vic

Anàlisis clíniques

Horari d’atenció:
de dilluns a divendres de 7.30 a 20.00 i dissabte 
de 8.00 a 14.00
Horari d’extracció:
de dilluns a divendres de 7.30 a 19.00 i dissabte 
de 8.00 a 13.00

Rambla del Passeig, 54 · 93 883 23 04
www.synlab.es

Vic PAsseig

OFTALMOLOGIA

Dr. RAFART ARUMÍ

• OFTALMOLOGIA GeneRAL
• cIRURGIA OcULAR

Clínica de Vic
Rda. Francesc Camprodon, 4, 3a planta

VIC - Tel. 93 885 55 09

Dr. Oriol Parés
ANGIOLOGIA i CIRURGIA VASCULAR

MALALTIES CIRCULATÒRIES
Varius (ChIVA, estètica...)
edema limfàtic, úlceres...

CONCERT AMB MÚTUES

Vic - Bayés Consultori Tel. 93 889 22 29
Vic - Clínica de Vic - Bayés Clínica Tel. 93 881 65 00
Manlleu - Centre Mèdic Manlleu Tel. 93 851 41 11

OTORINOLARINGOLOGIA
Dr. Josep Molera Blanch

GOLA - NAS - OÏDA

HORES CONVINGUDES

Pl. Estació, 8, entresòl - VIC

Tel. 93 885 26 21

• Anàlisis Bioquímiques, Hematològiques, 
Microbiològiques-Parasitològiques.

• Al·lèrgia, hormones, fertilitat, Test A200.
• Serologia Covid19 i PCR.
• Anàlisis d’aigua de consum humà ISO 9001:2015.

De dilluns a divendres de 7.30 a 15h
Dissabtes de 9 a 13h

ANÀLISIS CLÍNIQUES
SYNLAB DR. J. FARGAS

Tel. 93 885 08 08
C. Morgades, 23, baixos

ViCFem analítiques privades i per mútues

Poden demanar cita prèvia:
www.synlab.es

o també podeu trucar al
681 15 42 12

Horari de treball i extraccions

Microbiota, un eleMent clau 
en la nostra salut
Què és?
La microbiota es defineix com un complex sistema de microorganismes vius 
que es troba principalment a tot el tracte digestiu i sobretot al còlon. Es calcula 
que està format per uns 100 bilions de microorganismes vius i representa 10 
vegades més que les cèl·lules del nostre cos. La microbiota és molt diversa i 
els principals microorganismes que la componen són bacteris, fongs i virus. El 
pes de tots aquests microorganismes és al voltant d’entre 1 i 2 quilograms. Es 
considera un dels òrgans més complexos del cos humà.

Funcions i beneficis per a la salut
Fins fa pocs anys no es coneixien les funcions d’aquest complex sistema, però les 
darreres investigacions li estan aportant una gran importància en moltes funcions 
i processos complexos que es produeixen en el nostre cos. S’ha observat que els 
bacteris que viuen en el nostre tub digestiu produeixen diferents compostos que 
ens ajuden a realitzar diferents funcions fisiològiques. Són capaços de produir 
molècules que ens protegeixen de les agressions a les nostres cèl·lules intestinals, 
produeixen vitamines, àcids grassos de cadena curta, que protegeixen el revestiment 
de la mucosa intestinal. Les actuals tècniques de seqüenciació genètica permeten 
anar descobrint quines funcions duen a terme en el nostre cos tot el conjunt de 
microorganismes. Cohabiten al nostre aparell principalment quatre famílies de 
microorganismes que són els firmicuts, bacteroïdets, actinobacteris i proteobacteris. 
Cada família de microorganismes ens aporta diverses funcions i l’escenari ideal és 
mantenir un equilibri entre totes elles.

Com es forma la microbiota?
La microbiota que ens acompanyarà durant tota la vida s’adquireix just al moment 
de néixer i l’adquirim de la nostra mare. Depèn de com es produeixi el part, si 
natural o per cesària, els microorganismes que colonitzaran el nostre budell variarà. 
En el part natural adquirirem els microorganismes que estiguin al canal vaginal de 
la mare. En el cas de part per cesària, adquirim els microorganismes que habiten 
a la pell de la mare. El tipus de lactància del nadó també condicionarà l’adquisició 
de microorganismes, una lactància materna aporta microorganismes molt més 
beneficiosos pel nadó que l’artificial. En el part natural adquirim principalment 
lactobacils que presenten molts beneficis fisiològics, de la mateixa manera que 
la lactància materna ens farà augmentar el nombre de bifidobacteris també amb 
reconeguts beneficis per a la nostra flora. Als 2 anys del nadó, la microbiota es 
considera ja formada i típica d’un adult i és la que ens acompanyarà sempre.

Una microbiota saludable i que ens aporti beneficis és clau per gaudir d’una bona 
salut i el període més important de formació és des del naixement fins als 2 anys. El 
tipus de part i de lactància, l’alimentació, els tractaments antibiòtics i l’entorn on es 
desenvolupa el nadó condicionaran que la nostra microbiota sigui saludable.

MiCroorganisMEs
bons

MiCroorganisMEs
‘doLEnts’

GUIA MÈDICA

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

GUIA
MÈDICA
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Jordi 
Sunyer

Setmana de referèndums. 
Ai, perdó! De consultes 
populars. La més fresca és la 
d’Aiguafreda, que diumenge 

va votar entre mantenir-se al Vallès o passar 
a ser d’Osona i el resultat va ser ben clar: el 
60 per cent del veïnat prefereix Osona. L’any 
1987 ja s’havia fet una consulta similar i el 
Vallès va arrasar, però ara, quan fa més de 
dues dècades que els joves d’Aiguafreda van 
a l’institut de Centelles, és evident que els lli-
gams amb Osona són més estrets. I si no que 
ho preguntin a Els Catarres, els aiguafredencs 
més universals... Per cert, que dimecres van 
entrevistar l’alcalde d’Aiguafreda a Territori 
17 i, tot i que se li va mig entendre, no va 
voler dir què va votar. Això sí, va reconèixer 
que el canvi no serà ràpid i va refredar –a 

Aiguafreda d’això ja en saben– les expecta-
tives dels que pensaven que això seria un 
pim-pam. Però és que aquesta setmana a EL 9 
TV encara s’ha parlat de dues consultes més. 
La de Torelló, on triaran si volen fer festa 
local per Rocaprevera o per Carnaval, i la de 
Sant Miquel de Balenyà, on escolliran el nom 
oficial de l’EMD. A Torelló, si votessin els res-
ponsables de Port Aventura, es mantindria la 
festa per Rocaprevera segur. Pel que fa a Sant 
Miquel de Balenyà, el poble podrà votar si 
prefereix rebatejar-se com a Balenyà de l’Esta-
ció. Tenint en compte que es va fer abans l’es-
tació que no pas l’església, potser seria el més 
lògic. Els tres processos, per cert, són consul-
tes i no pas referèndums. No fos cas que algú 
ho tombés. Que tot això, des de l’1 d’Octubre, 
ja sabem com va. Vol que Catalunya passi a 
ser una comarca d’Europa, amb festius per 
Rocaprevera i Sant Miquel? Colaria això?

EL FORAT DEL 9

Meteorologia, 
a ‘El nou temps  
del Picó’ 
El meteoròleg Alfred 
Rodríguez Picó i la peri-
odista Laura Ribes pre-
senten El nou temps del 
Picó, una forma diferent 
d’acostar-se a la meteoro-
logia.

El nou temps del Picó 
diumenge, 21.30

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

Nex cap de setmana 
dissabte i diumenge, 20.30

Elvis Presley, 
a ‘Sala 9’
La pel·lícula d’aques-
ta setmana a Sala 9 és 
“Charro”, un western diri-
git per Charles Marquis 
Warren i protagonitzat 
per Elvis Presley, Ina 
Balin i Victor French.

Sala 9 
divendres, 23.00

LA PROGRAMACIÓ DEL CAP DE SETMANA

Divendres 3

6.00 EL 9 INFORMATIU.
6.30 TORN DE TARDA. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenta: Isaac Moreno i Jordi 
Sunyer. 
12.00 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Presenta: Clàudia Dinarès. 
12.30 ANGLE OBERT. Actualitat 
política. 
13.30 GAUDEIX LA FESTA. Cul-
tura popular. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 
14.30 LA TRAMOIA. Arts Escè-
niques. 
15.30 PICALLETRES. Concurs. 
Col·legi Vedruna Tona - Institut 
del Ter A. 
16.00 EL 9 INFORMATIU.
16.30 FET A MIDA. Magazín. 
Presenta: Vanessa Raja i Pere 
Puig. 
18.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Presenta: Clàudia Dinarès. 
19.00 CONNECTI.CAT. Maga-
zín. Presenta: Vanessa Raja i 
Pere Puig. 
20.00 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Festus de Torelló. 
20.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Meritxell Garriga. 
21.00 ... I BONA LLETRA. Espai 
d’entrevistes. Presenta: Natàlia 
Peix. 
22.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. Presenta: Pitu 
Anaya. 
22.30 EL 9 INFORMATIU.
23.00 SALA 9. Cinema. Charro. 
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 4

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.30 TORN DE TARDA. 
7.00 TEMPS AFEGIT. Esports.
8.30 EL 9 INFORMATIU.
9.00 ANGLE OBERT. Actualitat 
política. 
10.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. Presenta: Pitu 
Anaya. 
10.30 QUATRE PARAULES. Lli-
bres i literatura. Presenta: Jordi 
Vilarrodà. 
11.00 EL 9 INFORMATIU.
11.30 LA TRAMOIA. Arts escè-
niques. Presenta: Jordi Sunyer. 
12.30 PICALLETRES. Concurs. 
Col·legi Vedruna Tona - Institut 
del Ter A. 
13.00 AVENTURA’T. Esports 
d’aventura. 
13.30 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Festus de Torelló. 
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.
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!. Divul-
gatiu. 
22.00 PAISATGES ENCREUATS. 
Divulgatiu. 
22.30 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Festus de Torelló. 
23.00 ... I BONA LLETRA.
0.00 GAUDEIX LA FESTA.
0.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
1.00 QUATRE PARAULES.

1.30 AVENTURA’T. 
2.00 TORNA-LA A TOCAR, SAM. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

Diumenge 5

6.00 TORN DE TARDA.
8.30 TORNA-LA A TOCAR, SAM.
9.00 GAUDEIX LA FESTA. Cul-
tura popular. 
9.30 AVENTURA’T. Esports 
d’aventura. 
10.00 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Festus de Torelló. 
10.30 PICALLETRES. Concurs. 
Col·legi Vedruna Tona - Institut 
del Ter A. 
11.00 MISSA DE MONTSERRAT. 
Religiós. En directe. 
12.30 ANGLE OBERT. Actualitat 
política. 
13.00 QUATRE PARAULES. Lli-
bres i literatura. 
13.30 GAUDEIX LA FESTA. 
14.00 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Festus de Torelló. 
14.30 PICALLETRES. Concurs. 
Col·legi Vedruna Tona - Institut 
del Ter A. 
15.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
15.30 EN JOC. Esports. 
20.30 NEX CAP DE SETMANA. 
Informatiu. Presenta: Meritxell 
Garriga. 
21.00 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Festus de Torelló. 
21.30 EL NOU TEMPS DEL 
PICÓ. Meteorologia. Presenta: 
Laura Ribes i Alfred Picó. 
22.15 TELÓ DE FONS. Arts escè-
niques. 
22.45 MANS DESPERTES. 
Curtmetratges. 
23.30 ... I BONA LLETRA.
0.30 TORNA-LA A TOCAR, SAM. 
1.00 QUATRE PARAULES. 
1.30 GAUDEIX LA FESTA.
2.00 AVENTURA’T.

Temps de referèndums  
i consultes populars?

Iolanda Segura, 
a ‘... i bona lletra’ 
Natàlia Peix entrevista 
Iolanda Segura, portaveu 
del sindicat USTEC-STEs; 
Anna Salvia, psicòloga en 
educació i salut sexual, i 
Anna Salba, oftalmòloga.

... i bona lletra 
dv., 21.00; ds., 14.30

Festus de Torelló
Reportatge amb algunes 
de les actuacions destaca-
des del festival d’arts al 
carrer Festus de Torelló, 
amb la Cia. Moveo, Germà 
Aire, Cia. Jordi Font i Dan 
Peralbo i El Comboi.

Programes especials 
ds., 13.30 i 22.30; dg., 10.00, 

14.00 i 21.00

El So de les Cases
El Connecti.cat d’aquest 
divendres connectarà 
amb Vic per viure en 
directe El So de les Cases, 
una conjunció entre patri-
moni i cultura.

Connecti.cat 
divendres, 19.00
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Cromos

2100
El conseller Jordi Puigneró deia 
aquesta setmana en una entrevista a 
Catalunya Ràdio que si el desdobla-
ment de l’R3 va a aquest ritme, aca-
baran l’any 2100. Fent càlculs, creiem 
que la periodista més jove de la nostra 
redacció podrà anar a cobrir l’esdeve-
niment si l’ajuden a pujar al tren.

Aiguafreda
La votació d’Aiguafreda a favor de ser 
d’Osona ha provocat molts comen-
taris. Ernest Codina, conductor del 
Matina Codina de RAC105, deia: “I 
així, de mica en mica, amb tots els 
municipis de Catalunya. En silenci, 
referèndum a referèndum, tothom 
voldrà passar a formar part d’Osona.”

Titulars
Hi ha qui s’ha volgut passar d’origi-
nal i a les xarxes proposaven titulars 
per a la notícia a l’estil: “Al Vallès 
Oriental li ha caigut una galleda 
d’Aiguafreda” o “Aiguafreda s’ha 
mullat a favor de ser d’Osona”. Segur 
que als del Vallès, però, no els hi fa 
gota de gràcia.

Calldetenes
El conseller Argimon va inaugurar el 
CAP de Calldetenes. Entre la comiti-
va que l’esperava hi havia l’alcaldessa 
de Vic i diputada, Anna Erra, a qui li 
va dir: “Això gairebé és Vic!”. L’alcal-
de de Calldetenes i els regidors van 
ensenyar les dents. S’ha de vigilar 
amb segons quines bromes es fan.
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Doncs això, 
que jo vaig 
descobrir 
que li agra-
den els Sopa 
de Cabra, 
que la cançó 
Camins el 

relaxa i que se sap la lletra 
de L’Empordà. I ell em va 
descobrir una cançó precio-
sa: Go Solo, de l’anglès Tom 
Rosenthal. Va ser el 2018, en 
una conversa que tinc ben 
arxivada al record.

Aleix Espargaró en essèn-
cia. Em va explicar que es 

posava Go Solo abans de cada 
cursa. Al pit lane. A la línia 
de sortida en els instants 
previs a l’esclat d’adrenalina 
d’una cursa. Abans d’una 
cursa d’aquesta gran ciutat 
que diu ell que és el Mundial 
de Moto GP: “Meitat circ, 
meitat família.” Em va expli-
car que Go Solo no és una 
cançó rítmicament potent, 
però que “té aquell punt de 
pau, calma i serenor” que 
l’omple molt. Una cançó que 
diu que “has de fer el teu 
camí i que has de treballar 
personalment allò que vols, 

allò que fas i allò que desit-
ges perquè, en realitat, ningú 
ho farà per tu”. 

El recordo un apassionat. 
Clarivident, extravertit, sin-
cer i transparent. Que diu tot 
allò que sent. De tot i sense 
embuts. Sense por del que 
els altres puguin pensar d’ell. 
Té un somriure que s’enco-
mana. I una vitalitat desco-
munal. Es mostra tal com és. 
Segurament, per això arrasa 
a l’Instagram. Hi explica el 
seu dia a dia. Entrenaments, 
bicicleta –molta bicicleta– i 
família: un fill i una filla. 
Bessons. Max i Mia. El seu 
somni fet realitat. “Quan em 
preguntaven a les entrevistes 

quin era el meu somni no 
deia mai que volia ser campió 
del món. Jo deia que el meu 
somni era ser pare.” I ara que 
és pare té clar que no tanca-
rà les portes del món de les 
motos als seus fills, però que 
tampoc els hi encaminarà. No 
per por, però sí per respecte 
a un esport tan dur, complex 
i perillós. I això que ell amb 
4 anys ja va pujar dalt d’una 
moto. I que el seu pare, per 
tenir-lo controlat, va haver 
d’inventar-se un sistema amb 
el comandament a distància 
de la porta d’un garatge que 
li permetés aturar la màqui-
na si l’Aleix marxava lluny.

DIUMENGE A MONTMELÓ

Enguany ha anat molt lluny 
al Mundial. És a dalt a la 
classificació del campionat. 
Segon, a vuit punts del líder, 
Fabio Quartararo. I, per tant, 
es planta al Gran Premi de 
Catalunya, a Montmeló, 
de diumenge, amb opcions 
de posar-se primer de la 
categoria gran del Mundial 
de motociclisme. Una fita 
extraordinària. L’avala la 
passió com viu les coses i 
els resultats: una victòria i 
quatre podis consecutius. 
Màxima regularitat. Màxima 
confiança. Màxim suport a la 
graderia dels seus amics de 
Granollers. Potser encara és 
massa d’hora per pensar en 
el títol de Moto GP però no 
per començar a somiar que 
l’Aleix el pugui aconseguir. 
Go Solo, Aleix.

Eloi Vila
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Aleix Espargaró 
es planta  

al Gran Premi 
de Catalunya, 
a Montmeló, 

amb opcions de 
posar-se primer

L’ALeix


