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Calendari d’Estabanell

Lliurament a l’interior

Malestar de desenes de 
ripollesos que han perdut diners 
invertint en criptomonedes
Els Mossos els aconsellen presentar una demanda contra qui els va assessorar

(Pàgina 7)

Anna Maria Tuneu es va convertir 
aquest dijous en la primera dona que 
representa el paper del bandoler Toca-
sons de Taradell després de 30 edicions. 

La pluja va marcar l’acte central de la 
festa, que es va haver d’acabar a Can 
Costa. A més del personatge del bando-
ler, també el paper de l’agutzil i del jut-

ge van ser interpretats per dones. Tot i 
que el jurat popular va considerar cul-
pable a Toca-sons, la jutgessa la va aca-
bar absolent i la va lliurar de la forca.  
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La primera dona Toca-sons a Taradell

La falta de professors 
d’autoescola colla un 
sector ja en crisi pel 
descens continu de 
places a l’examen

(Pàgines 2 i 3)

Cinc detinguts 
a Ripoll quan 
transportaven 17 
quilos de cabdells 
de marihuana

(Pàgina 6)

El Festival Bioritme 
debuta a Torelló 
amb l’amenaça  
de la pluja

(Pàgina 26)

Pintades nazis 
i destrosses al 
camp de voleibol 
dels equatorians 
d’Osona

(Pàgina 11)

(Pàgines 32 i 33) Anna Maria Tuneu, en el paper del temut bandoler, pels carrers de Taradell sota la pluja

Germanwings i l’Orquestra de Collsuspina   
L’Orquestra de Collsuspina estrena una sala d’assajos que s’ha 
adequat gràcies a la compensació per la mort d’un dels seus 
impulsors, Manuel Rives, un dels passatgers del vol de Ger-
manwings que va estavellar el pilot.

(Pàgina 33)
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La crònica negra:
Els crims més 
rellevants dels 
últims 40 anys

(Pàgines 4 i 5)

Marc Costa: “Potser 
ens haurem de 
plantejar crear la 
figura del caçador 
professional”

(Pàgines 8 i 9)

Pascual crea una 
nova marca, El 
Lleter d’Osona, 
destinada només 
al mercat català

(Pàgina 42)

Torna el torneig 
de bàsquet 
de Sant Julià 
després de dos 
anys d’absència

(Pàgina 46)
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El sector de les autoescoles està vivint 
una dècada convulsa. A la manca en-
dèmica d’examinadors, que fa que els 
alumnes s’hagin d’esperar mesos per 

presentar-se a l’examen pràctic, s’hi 
va sumar la pandèmia i, cada cop més, 
les dificultats a l’hora de trobar profes-
sors. En el cas d’Osona i el Ripollès es 

tracta d’empreses que s’han caracte-
ritzat per ser molt familiars i que ara 
també viuen amb preocupació l’arriba-
da de franquícies amb model low-cost.

Vic/Ripoll

Txell Vilamala

Treure’s el carnet i aprendre 
a conduir pot semblar el 
mateix, però en realitat hi 
ha un matís: veure-ho com 
un tràmit que un vol passar 
ràpid, sovint coincidint amb 
la majoria d’edat, o com 
hores de volant al costat 
d’un professor fins arribar a 
dominar els codis bàsics de 
circulació. A les autoescoles 
tenen coll avall que el segon 
perfil acostuma a ser una 
rara avis, i ja estan avesades 
a conviure amb les presses 
dels alumnes per presentar-
se a examen, però l’última 
dècada s’han vist abocades 
a una cursa d’obstacles que 
creix com núvols de tempes-
ta a sobre el sector. El princi-
pal és la falta d’examinadors. 
Aquesta problemàtica l’han 
recollit mitjans de comuni-
cació d’arreu de l’Estat des 
de les vagues parcials i totals 
que van esclatar el 2015 i es 
deu a una manca endèmica 
de funcionaris al qual es van 
afegint baixes i jubilacions i 
la no convocatòria de noves 
places. Així, els alumnes es 
troben que fan la prova teò-
rica i paguen les taxes per 
treure’s el carnet –94 euros a 
la Direcció General de Tràn-
sit, sense comptar els costos 
d’autoescola–, però després 
s’han d’esperar mesos fins a 
presentar-se a l’examen pràc-
tic. En el cas d’Osona, per 
exemple, ara mateix només 
se’n duen a terme cada vuit 
dies laborables, la qual cosa 
equival a dues o tres convo-
catòries mensuals. Tot plegat 
provoca que les places siguin 
molt inferiors als estudiants 
que hi ha a les autoescoles i, 
per tant, que els futurs con-
ductors s’hagin de carregar 
de paciència. Des de l’au-
toescola Montseny de Vic, 
Siham Yachou explica que 
aquest estiu, coincidint amb 
l’escenari postpandèmia, 
se’ls havia promès un extra 
d’examinadors al juny i al 
juliol que finalment tampoc 
s’ha arribat a materialitzar: 
“Nosaltres som al mig, ho 
hem d’explicar als alumnes 

malgrat que la competència 
és de la DGT. N’hi ha que 
ho entenen, però també 
alguns que s’enfaden i ens 
fan pagar els plats trencats”. 
“La reclamació que augmenti 
el nombre d’examinadors o 
els paguin hores extres és 
una batalla oberta, i des del 
sector ja ens movem, però al 
final sembla que no et donin 

més opció que resignar-te”, 
hi afegeixen des de l’autoes-
cola Rosanas. 

Una altra de les problemà-
tiques amb què es troben és 
la manca de professors. Per 
exercir aquesta feina, s’ha 
de superar un procés que 
consta de proves teòriques 
i pràctiques i que s’acos-
tuma a convocar cada dos 

anys també des de l’admi-
nistració pública –en tenen 
la competència la DGT, el 
Servei Català de Trànsit i 
Trafikoa, del govern basc–. 
“Si et treus el títol i vols tre-
ballar, per la feina no has de 
patir”, explica Joan Oliver. 
Ell, per exemple, combina 
les classes a l’autoescola 
Montseny amb un contracte 

en una empresa d’un altre 
sector i atribueix la falta de 
professors al desconeixe-
ment: “El de les autoescoles 
és un sector molt familiar i 
la gent rarament s’interes-
sa per entrar-hi si no és a 
través d’aquestes relacions 
de parentesc”. La remune-
ració –una mitjana de 1.700 
euros bruts al mes, segons 
la consultora espanyola 
Jobted– tampoc exerceix de 
reclam. A l’altre costat de la 
moneda hi ha les matrícules. 
I és que “d’alumnes no ens 
en falten, el que necessi-
tem són places per pujar a 
examen”, diu Yachou. Anna 
Molist, de les autoescoles 
amb el mateix nom a Roda 
i Calldetenes, hi coincideix: 
“El mercat hi és, passa que 
l’obtenció del permís s’està 
convertint en un tràmit molt 
llarg i això desmotiva alguns 
clients”. A banda del perfil 
clàssic del jove que arriba a 
la majoria d’edat, el sector 
també ha trobat un nínxol en 
la immigració, tant persones 
que es treuen el carnet per 
primera vegada com que ja 
el tenien al seu país d’origen 

i un cop a Catalunya no el 
poden homologar. “És curiós. 
Detectes que si venen de 
zones del món amb menys 
costum de conduir l’apre-
nentatge se’ls fa molt més 
difícil, ja que desconeixen 
codis bàsics de circulació que 
als països occidentals inte-
rioritzem des de petits amb 
la bicicleta o el patinet, com 
ara seguir la trajectòria”, 
detalla Oliver.

 LA IRRUPCIÓ DE 
FRANQUÍCIES
Osona i el Ripollès s’han 
caracteritzat fins ara per 
autoescoles d’arrel familiar, 
en què el negoci passa de 
pares a fills o són les matei-
xes famílies qui adquireixen 
altres centres amb motiu de 
jubilacions. Tot i això, l’arri-
bada a la dècada del 2000 de 
l’autoescola Connect a Vic, 
del Reial Automòbil Club de 
Catalunya (RACC), va supo-
sar un primer punt d’inflexió 
i a la comarca també hi opera 
des de fa tres anys HoyVoy, 
que es va expandint arreu de 
l’Estat espanyol amb model 
franquícia i oferta de tarifes 
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Autoescoles a Osona i el Ripollès

MANLLEU

TARADELL

TORELLÓ

RIPOLL

CAMPEVÀNOL

CALLDETENES

RODA DE TER

VIC

ST. HIPÒLIT
DE VOLTREGÀ

ST. JOAN DE
LES ABADESSES

CAMPRODON

TONA

CENTELLES
AIGUAFREDA

PRATS DE
LLUÇANÈS
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La falta de professors d’autoescola 
colla un sector ja en crisi pel descens 
continu de places a l’examen pràctic
La irrupció de franquícies amb tarifes low-cost també preocupa a negocis tradicionalment familiars

(Continua a la pàgina 3)

A Osona i el 
Ripollès hi ha 
actualment 31 

autoescoles
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El d’aprendre a conduir és un pro-
cés pel qual acaba passant gairebé 
tothom. Així i tot, se’n parla poc. A 
les autoescoles no s’aprèn a condu-

ir –això t’ho ensenya la pràctica i l’experiència–, 
t’ensenyen a aprovar els exàmens. El que sí que té 
d’aprenentatge són els moments de satisfacció i de 
progrés, però també els de frustració i desmotivació. 
Un període d’aprenentatge emmarcat ja en la vida 
adulta no fàcil per tothom. Es poden donar mil i una 

circumstàncies: pot ser que acabis de fer 18 anys i 
sigui el primer que vols aconseguir, o pot ser que 
conduir s’hagi convertit en una necessitat. Es pot 
donar el cas –i, de fet, és el més habitual– que com-
binis l’autoescola amb els estudis o amb la feina, i a 
vegades trobar les estones tampoc és senzill.

L’atenció i l’ensenyament personalitzats poden 
semblar una qüestió de mínims, però són nombroses 
les persones que hem tingut dificultats en algunes 
autoescoles, especialment les que funcionen amb un 
sistema de franquícia, perquè no ens hem sentit ben 
ateses o, fins i tot, perquè el tractament dels profes-
sors ha estat sarcàstic, impacient i burleta.

El que més trobem a faltar els estudiants és pre-
cisament l’assessorament i l’atenció, sobretot pel 
que fa a la cerca de mètodes d’ensenyament que 
s’adaptin al ritme de cadascú. El canvi constant de 
professors que he viscut en primera persona, el fet 
d’haver d’organitzar-te tu mateix els horaris de les 
classes pràctiques i l’escassa comunicació porten, 
moltes vegades, a l’abandonament de l’aprenentat-
ge o al canvi d’autoescola.

Treure’s el carnet de conduir és més aviat un trà-
mit, no pas un aprenentatge, i ara s’ha desprestigi-
at fins al punt de córrer el risc de convertir-se en 
un fons més de recaptació, una mercaderia. L’es-
tat del sector sembla que vol deixar petjada. És en 
aquest punt en què el tràmit ha de deixar de ser-ho, 
i l’acompanyament de l’autoescola i del professorat 
és clau.

Qüestió de vocació
Laura Serrat  

low-cost. El sector reconeix 
obertament que això ha com-
portat una sacsejada. “S’ha 
obert una guerra de preus. 
Ara és més barat treure’s el 
carnet que anys enrere, però 
sovint el que s’ofereix des 
d’aquestes companyies acaba 
sent trampós”, apunta Oli-
ver, “les classes pràctiques 
no arriben a durar una hora 
i hi ha canvis constants de 
professorat”. Des de Rosanas 
diuen que han notat un des-
cens sobretot d’estudiants 
universitaris, però també 
parlen d’efecte rebot: “D’en-
trada no és bo que augmenti 
la competència, però s’ha de 
veure què passa a llarg ter-
mini, ja que molts alumnes 
se n’afarten a mig procés i 
després recorren a les esco-
les de tota la vida”. 

No obstant això, és inne-
gable que el context dels 
últims deu anys ha posat 
el sector contra les cordes, 
sumant-hi la pandèmia de la 
covid-19 i mesures que en el 
seu cas encara es mantenen, 
com portar la mascareta a 
dins del cotxe. A l’horitzó, 
tot i que més a llarg termini, 
també fan créixer els núvols 
de tempesta el que el sector 
ja endevina com a obstacles 
de futur, entre els quals la 
popularització dels vehicles 
de canvi automàtic, que com-
portarà renovar flotes, o qui 
sap si l’arribada dels cotxes 
sense conductor.  

(Ve de la pàgina 2)

La família Molist regenta dues autoescoles a Osona, la de Roda i la de Calldetenes

“Els que ens acabem trobant entre 
l’espasa i la paret som nosaltres”
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Anna i Marta Molist, aquesta setmana a Roda amb dos cotxes d’autoescola

Roda de Ter/Calldetenes

T.V.

La família Molist, que està 
al capdavant de les auto-
escoles de Roda de Ter i 
Calldetenes, il·lustra a la 
perfecció el tarannà que ha 
caracteritzat el sector a Oso-
na i el Ripollès. El negoci 
el va engegar el pare de les 
germanes Anna i Marta fa 
més de quatre dècades, quan 
va decidir plantar-se per ell 
després d’anys treballant en 
una altra empresa. L’embrió 
va ser a Roda i el 2008 van 
agafar el traspàs de l’auto-
escola que ja funcionava a 
Calldetenes. Actualment 
tota la família continua 
remant plegada i les dues 
filles, la segona generació, 
estan convençudes d’haver 
seguit els passos dels seus 
pares. “El contacte amb els 
alumnes i la feina ens agra-
da”, explica Anna Molist. 
Una altra cosa és el moment 
que passa el sector, una èpo-
ca farcida de contratemps 
que es van allargant: “Les 

vagues dels examinadors i 
la pandèmia no ens ho han 
posat gens fàcil. L’adminis-
tració no té efectius, però 
alhora hi ha molta gent que 
es vol treure el carnet. Nosal-

tres ens trobem entre l’espa-
sa i la paret”. 

Que la batalla estigui enro-
cada en aquest front també 
els preocupa, perquè “men-
trestant tenim tots els esfor-

ços concentrats aquí i com a 
sector ni ens qüestionem ni 
tirem endavant noves tècni-
ques d’aprenentatge pensant, 
per exemple, amb els vehi-
cles de canvi automàtic”. 
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Què porta una persona a matar-ne a 
una altra? En la majoria dels casos, 
al darrera d’una mort violenta hi ha 
un detonant vinculat amb els sen-

timents: la gelosia, l’odi, la por o la 
desesperació desemboquen –de for-
ma intencionada o sense voler–, en 
una acció que posa fi a una vida. En 

els darrers 40 anys, EL 9 NOU ha dei-
xat constància escrita de les morts 
violentes vinculades a les comarques 
d’Osona i el Ripollès. 

Crims que van fer córrer tinta
La crònica negra d’EL9NOU recull assassinats a sang freda, històries rocambolesques i morts sense resoldre

Vic/Ripoll

Guillem Freixa

L’agost de 1978, tot just cinc 
mesos després de l’arrencada 
d’EL9NOU, un estrany succés 
va sacsejar la comarca d’Oso-
na: quatre membres d’una 
mateixa família de Manlleu 
van resultar intoxicats des-
prés de beure llet. Dos d’ells 
–el pare i la filla gran–, van 
morir. La mare i la filla petita 

van sobreviure després d’un 
llarg període de recuperació. 
La investigació va detectar 
que a la llet hi havia algun 
tipus d’element tòxic. El 
fet –que no es va arribar a 
aclarir mai del tot i va acabar 
arxivat–, va ser el primer 
gran crim que va cobrir l’ac-
tual bisetmanari d’Osona i 
el Ripollès. El seguiment va 
estar marcat per anar més 
enllà de la versió oficial, 

descobrint detalls –fins i tot 
molt íntims i sense tabús–, 
que van fer que EL 9 NOU “es 
fes un nom cobrint successos. 
Era un símbol de progrés”, 
recorda el periodista Josep 
Comajoan. El conegut com 
a cas Toneu va ser el preludi 
d’uns anys 80 en què els suc-
cessos van guanyar molt pes 
en la publicació “tant per la 
dimensió del què passava, 
com de la forma en què es 

cobrien”, apunta Comajoan. 
Qui va ser redactor de repor-
tatges i investigació durant 
els noranta i principis dels 
2000 reconeix que a ell ja li va 
tocar “una etapa més trista”, 
en el sentit que qui tenia la 
informació –policies i jutges, 
principalment–, “van anar 
tancant l’aixeta”. En aquest 
sector rememora redactors 
de successos destacats a la 
casa com Jordi Molet –qui 

també va ser director general 
d’EL 9 NOU–, que cada set-
mana “es reunia amb el jutge 
degà per repassar i comentar 
els expedients”. 

Qui també va viure aques-
ta situació és el periodista i 
exdirector Jaume Espuny: “El 
comissari de la Policia Nacio-
nal de Vic em rebia una vega-
da a la setmana”, recorda, i 
durant la trobada, “em deia 
tots els successos dels últims 
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Cas Toneu
Agost de 1978. Manlleu

Quatre membres d’una mateixa família 
resulten intoxicats després de consumir 
llet que contenia pesticida. Moren el pare 
i la filla gran, i la mare i la filla petita 
queden amb seqüeles físiques. Mai es va 
aclarir si la presència del verí responia a 
l’objectiu de l’assassinat, el suïcidi o un 
accident, ni qui n’era el responsable.

Els GRAPO
Juny de 1981. La Farga de Bebiè

La Guàrdia Civil fa un gran desplegament 
entre Osona i el Ripollès per capturar Fran-
cisco Roberto Liñeira, membre dels Grapo 
que havia fugit de Barcelona després d’un 
tiroteig amb la policia. La recerca acaba 
amb Liñeira i un seu company morts a trets 
al bosc, i dos col·laboradors més, també 
abatuts per la policia quan ja estaven 
detinguts a la caserna. 

La Dolça Neus
Juliol de 1981. Gurb

L’empresari Joan Vila mor d’un tret quan 
es trobava de vacances a Osca. La inves-

Els crims més rellevants dels últims 40 anys a Osona i el Ripollès

tigació va desvelar que l’assassinat havia 
estat dissenyat per la seva muller, però que 
l’havia fet executar a una de les seves filles 
menors d’edat. La ‘Dolça Neus’ va defensar 
que l’acció havia sigut en defensa pròpia 
perquè l’home les maltractava. La candide-
sa inicial de l’acusada es va anar desfent 
deixant pas a un perfil maquiavèl·lic i amb 
interessos econòmics al darrera.

Cas Isabel Ordoñez
Juny de 1983. Orís
Una jove de Sant Joan de les Abadesses 
apareix brutalment assassinada a la carre-
tera de La Mambla. Ordoñez, que estudia-
va a Barcelona, va pujar fins a Vic en tren, 
però entrada la nit i sense combois cap al 
Ripollès hauria pujat a algun vehicle per 
arribar a casa que mai s’ha pogut identifi-
car. És un cas sense resoldre.
 

Cas Trias
Març de 1984. Torelló

El matrimoni format per Joaquim Trias i 
Teresa Sala va aparèixer mort en un pre-
cipici de la carretera de Conanglell. Per la 
posició dels cossos al caure i els indicis 
que es van trobar a l’entorn es va sospitar 
que potser no es tractava d’un accident, i 
que la mort podia haver estat provocada 
per terceres persones. Mai es va arribar a 
resoldre què havia passat.

Anna Dodas
Agost 1986. França

Una noia de Folgueroles, la poeta Anna 
Dodas, i una seva amiga de Bigues i Riells 
van ser trobades mortes a la regió d’He-
rault, a França. Es dirigien a l’Alguer. El 
crim no s’ha resolt mai. 

Mort a la rambla de l’Hospital
Novembre de 1986. Vic

Una història de gelosia amorosa va aca-
bar amb dues morts. El banquer Ramon 
Comarriu va rebre sis trets a la rambla de 
l’Hospital. L’autor va ser Pere Lloansí, que 
feia unes setmanes que sabia que la seva 
dona havia començat una relació amb 
Comarriu. Lloansí es va suïcidar hores des-
prés a Taradell. 

Atemptat d’ETA
Maig de 1991. Vic

La tarda del 29 de maig de 1991 la banda 
terrorista ETA va introduir un vehicle carre-
gat d’explosius a la caserna de la Guàrdia 
Civil de Vic, situada al passeig de la Gene-
ralitat. L’atemptat va provocar 10 víctimes 
mortals, entre elles 5 menors d’edat. Des-
prés dels fets, la Guàrdia Civil va abatre dos 
dels tres terroristes implicats en el succés. 

El crim de l’Horta Vermella
Juliol de 1999. Vic

L’estira-i-arronsa entre dos veïns de l’Horta 
Vermella va acabar amb la mort de Joan 
Solé. L’homicida es va presentar a la 
porta del seu veí amb una escopeta i li va 
disparar dos trets mortals. La justícia va 
condemnar a l’autor confés del crim a 10 
anys de presó per aquests fets.

Crim del 
museu
Gener del 2001. Vic

El cadàver d’un home va aparèixer enmig 
de les obres de reforma del museu epis-
copal. Era el cos de Domingo Bautista. 
Les ferides provocades pels cops de barra 
de ferro i totxana van acabar amb la seva 
vida. Juan Antonio Giménez va ser con-
demnat a 13 anys de presó per aquest fet.

Cas Gregoria Cáliz
Juny 2002. Manlleu

L’11 de juny de 2002 desapareix la veïna 
de Manlleu Gregoria Cáliz, i 25 dies des-
prés es troba el seu cadàver amb signes de 
violència. De seguida se sospita d’Ahmed 
Kardoussan, amb qui Cáliz havia mantingut 
una relació extramatrimonial. Es triga 
4 mesos a trobar proves concloents de 
l’autoria, i Kardoussan és condemnat a 17 
anys de presó.

Crim del carrer dels Aluders
Maig del 2004. Vic

El 22 de maig del 2004 apareix en una casa 
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dies. Amb noms i cognoms”. 
D’aquella època, també en 
destaca un fet que al seu 
parer “ara costa més de fer”. 
I és que si volies saber coses, 
“havies d’anar als llocs”. 
Tot i no ser un crim, un bon 
exemple d’aquesta actitud 
és el succés que el va marcar 
més: la desaparició l’any 1991 
d’una veïna de Roda, Ramona 
Bagaria. “Ningú sabia a on 
havia anat”, explica Espuny, 
que els dies posteriors al suc-
cés va resseguir el camí entre 
Roda i Manlleu que feia cada 
dia Bagaria per anar a treba-
llar. “I no vaig trobar cap pis-
ta”. Gairebé un any després, 
“va arribar a la redacció una 
informació que la ubicava a 
Benicarló”, i Espuny i el fotò-
graf Pere Puntí “vam decidir 
anar-hi”. La van localitzar en 
una pensió, “un local força 
precari”, i allà els va explicar 
que havia fugit de casa “a 
causa de les males puces del 
seu home”.

Qui també va especialitzar-
se en les notícies de succes-
sos a la redacció d’EL9NOU 
va ser el periodista Jordi 
Masnou. En una etapa de cinc 
anys –entre el 2006 i el 2011–, 
Masnou recorda que la pro-
tecció de la víctima que feia 
la policia “ja era molt gran”, i 

que l’accés que tenia el perio-
dista al succés i a les fonts “ja 
no era tan directe com anys 
abans”. L’explicació a aquesta 
aparició de filtres, Masnou la 
busca “en la major educació 
social”, dels professionals 
que estan a peu dels casos. El 
periodista osonenc creu que 

no s’actua així “per amagar 
informació, sinó per protegir 
la víctima”. En aquest sentit, 
Espuny manlleva una idea 
del periodista Jordi Molet per 
dubtar de l’actual teranyina 
per arribar a la informació de 
successos a través de fonts 
oficials: “Una mort en una 
situació violenta, com pot ser 
un accident o un crim, és un 
fet públic”, perquè “hi inter-
venen la policia, els jutjats, 
els serveis mèdics, potser 
passa al carrer, etc..”.

Espuny també accepta 
que als vuitanta i noranta, 
“no es tenien gaire manies”, 
per publicar informacions 
delicades vinculades a suc-
cessos. Un exemple en són 
les fotografies dels cadàvers 
dels membres del GRAPO 
abatuts per la Guàrdia Civil 
a la Farga de Bebiè, i apare-
gudes a portada l’any 1981. 
Comajoan recull el guant i 
afegeix que també caldria fer 
la reflexió “si el que es feia 

estava bé o no”, i en el seu 
cas, “tinc dubtes de si alguna 
informació la publicaria igual 
a dia d’avui”. Masnou, de fet, 
creu que també hi ha hagut 
“una evolució en la professió, 
des de la responsabilitat”. 
Això fa que es puguin expli-
car successos “amb rigor 

suficient i sense publicar ni 
imatges escabroses ni detalls 
innecessaris”. De fet, Masnou 
remarca que reconstruir “uns 
fets que no has presenciat”, 
i que contenen “informació 
molt delicada”, és la gran difi-
cultat de qui fa crònica negra, 
“i per això cal anar amb molta 

cura”. En la seva trajectòria, 
el cas que més recorda va ser 
el de l’assassinat de Jacinta 
Díaz en un bosc de Taradell 
l’any 2006. “Va ser el meu pri-
mer gran cas, i el vaig seguir 
des que van trobar el cos fins 
que es va llegir la sentència”.

Pel que fa a Josep Coma-
joan, el que li va ocupar més 
hores d’investigació periodís-
tica –juntament amb el com-
pany i actual director d’EL 9 
NOU a Osona i el Ripollès, 
Víctor Palomar–, va ser el 
segrest de la farmacèutica 
d’Olot, Maria Àngels Feliu. 
La víctima va estar reclosa 
492 dies. Finalment es va des-
cobrir que havia estat tanca-
da en un soterrani d’una casa 
de Sant Pere de Torelló, i que 
gairebé tots els segrestadors 
tenien vincles amb Osona i el 
Ripollès. “No va ser un crim”, 
reconeix Comajoan, “però va 
estar tancada tant temps que 
és com haver mort i tornar a 
la vida”, conclou. 
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Hi ha casos 
pendents, com 

l’assassinat 
d’Anna Dodas o 

d’Isabel Ordoñez 

L’accés als fets 
i a les fonts ha 
canviat molt 

en les últimes 
quatre dècades 

abandonada del barri de les Adoberies el 
cadàver de Bogdan Wysocky. La investiga-
ció va determinar que els autors l’haurien 
apallissat mortalment per no haver amagat 
unes navalles durant un registre policial 
després d’una baralla al carrer. Juan Anto-
nio Giménez i Alejandro Cabrera van ser 
condemnats a 15 anys de presó. 

La noia desconeguda
Febrer 2005. Sant Sadurní d’Osormort

Una noia apareix morta i amb signes de 
violència en un voral de l’eix transversal a 
l’altura de Sant Sadurní d’Osormort. Ningú 
en reclama el cos, no s’aclareix qui l’ha 
matat i és enterrada sense nom al munici-
pi osonenc. Dos anys després, la detenció 
a Alemanya de Volcker Ekert desvela una 
macabre història: el camioner va confessar 
ser l’autor de la mort de sis dones que 
exercien la prostitució en diversos punts 
d’Europa, entre elles, la noia de Sant 
Sadurní. L’assassí es va suïcidar a presó 
abans de ser jutjat. Poc temps després 
s’aconsegueix posar nom a la víctima: 
Maria Veselova.
 

Degollada a l’Esquirol
Juliol 2006. L’Esquirol

Després d’una discussió en un bar de 
l’Esquirol, Antoni Nuño va entrar a una car-

nisseria del poble per demanar un ganivet, 
va sortir al carrer i va degollar Monica Car-
ranza. L’autor del crim va explicar al judici 
que anava begut i que no sabia perquè ho 
havia fet. 

El cas de Jacinta Díaz
Agost 2006. Taradell

Jacinta Diaz creuava a peu cada dia la 
ciutat de Vic per anar a treballar, i l’11 
d’agost no va tornar a casa. El seu cadàver 
va ser localitzat en una zona boscosa als 
afores de Taradell dos dies després. La 
investigació va concloure que va morir per 
asfíxia a mans de Francesc Xavier Z.J., i 
el mòbil hauria sigut el robatori. L’autor va 
ser condemnat a 22 anys de presó.

El cas Conxita Huerta
Març 2007 . Ripoll

L’advocada i exjutgessa de Ripoll Conxita 
Huerta apareix estrangulada al seu domi-
cili de la plaça Sant Eudald. Unes hores 
després, es confirma que Ferran Domingo 
–qui havia sigut parella de Huerta– s’havia 
suïcidat a Campdevànol. La investigació i 
el testimoni d’algunes persones van per-
metre confirmar que Domingo havia matat 
Huerta i tot seguit s’havia penjat.

Mort a la carretera de Seva
Abril 2008. Seva

La matinada del 15 d’abril, els Mossos 
detecten un vehicle aturat a la carretera 
entre Sant Miquel de Balenyà i Seva. A 
l’interior hi ha un home malferit. Es tracta 
de Martin Alejandro Da Silva, que després 
d’una discussió a la sortida d’un bar de 
Sant Miquel ha rebut una ganivetada. Tot 
i conduir uns metres en direcció a casa 
seva, les ferides són mortals. Khalid Oulad 
va ser detingut i condemnat a 18 anys de 
presó com a autor dels fets. 

Crim de Sant Llàtzer
Març 2010. Vic

Un veí de Vic va estrangular la seva parella 
i va intentar suïcidar-se tot seguit sense 
aconseguir-ho en el domicili que compar-
tien. En el judici, l’autor del crim va ser 
condemnat a 11 anys de presó. El detonant 
de l’acció violenta de l’home hauria sigut 
la crisi de parella per la qual passava.

Atemptats del 17A
Agost 2017. Barcelona

Una cèl·lula gihadista formada per un 
grup de joves de Ripoll i encapçalada per 
qui va ser imam de la vila –Abdelbaki Es 

Satty–  va causar 16 víctimes mortals en 
un atropellament massiu a les Rambles de 
Barcelona. La investigació va revelar que 
preparaven un atemptat de gran magnitud 
amb explosius a la capital catalana. 

Presó permanent per violència 
masclista
Octubre 2019. Vic
La matinada del 20 d’octubre, Jorge 
Luis T.S. va matar en un domicili de Vic 
qui havia sigut la seva parella i amb qui 
compartia un fill de curta edat. En el judici 
es va provar que la nit dels fets, l’acusat 
havia abusat sexualment de la dona i final-
ment l’havia assassinat amb traïdoria quan 
aquesta dormia. Se’l va condemnar a presó 
permanent revisable, la màxima pena que 
contempla el codi penal espanyol. 

Matricidi a Ripoll
Novembre 2021. Ripoll
Una discussió entre mare i fill va acabar el 
matí del 30 d’octubre amb la mort per feri-
da d’arma blanca de Maria Isabel Carpio. 
El presumpte autor del crim, Gerard Pasa-
montes, va fugir del lloc dels fets i va estar 
en crida i cerca més de 30 hores. El jove 
de 19 anys es troba en presó preventiva a 
l’espera del judici.  
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Persona amb mobilitat 
reduïda busca un 
cotxe adaptat amb 

rampa d’accés de 
segona mà

637 48 53 50

Divendres, 26 d’agost de 20226

Ripoll

EL 9 NOU

Els Mossos d’Esquadra, amb 
la col·laboració de la Policia 
Local de Ripoll, van detenir 
dissabte passat a la capital 
del Ripollès cinc persones 
vinculades amb el tràfic 
de marihuana. Entre els 
detinguts hi havia un menor 
d’edat. Tots ells han quedat 
acusats d’un delicte contra la 
salut pública. 

Dissabte al vespre, els dos 
cossos de policia van tenir 
coneixement gràcies a la col·
laboració ciutadana que s’es·
taven produint moviments 
vinculats al transport de 
marihuana a Ripoll. Davant 
d’aquesta situació, Mossos 
i Policia Local van fer les 
accions pertinents per veri·
ficar que la informació era 
certa, i un cop confirmada 
van activar un dispositiu per 
localitzar els vehicles i iden·
tificar els autors. Poc després 
van trobar els dos vehicles 
sospitosos en dues ubicacions 
diferents de Ripoll. A l’inte·
rior d’un d’ells hi havia bona 
part dels cabdells de mari·
huana repartits en bosses de 
plàstic. La resta de marihua·
na intervinguda es va poder 
recuperar la mateixa nit. Es 

Els vehicles implicats i els autors es van localitzar en diversos punts del municipi

Cinc detinguts a Ripoll mentre 
transportaven 17 quilos de 
cabdells de marihuana
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Els cabdells de marihuana repartits amb bosses que van interceptar els Mossos d’Esquadra

trobava a dins d’una bossa 
d’esport que algun dels impli·
cats havia llençat en un voral. 
En total es van intervenir 17 
quilos de marihuana. 

Amb les investigacions 
fetes, els Mossos van con·
cloure que darrere de l’acte 
il·lícit hi havia implicades 
cinc persones. Dos d’ells 
van ser detinguts a l’inici de 
l’operació, i dos més se’ls va 

localitzar i també detenir en 
un altre punt de la vila. Ja 
de matinada, es va trobar el 
menor implicat dormint en 
un parc. Els majors d’edat 
tenen edats compreses entre 
els 27 i els 35 anys, i no teni·
en antecedents. Dilluns van 
passar a disposició del jutjat 
d’Instrucció de guàrdia de 
Ripoll, que va decretar la lli·
bertat amb càrrecs. Pel que fa 

al menor d’edat, se’l va posar 
a disposició de la Fiscalia de 
Menors de Girona, que també 
el va posar en llibertat i va 
ser lliurat a un familiar. 

També a Ripoll, a finals 
d’abril un cotxe es va fer escà·
pol d’un control dels Mossos 
i va llençar per la finestra una 
bossa amb un quilo de mari·
huana. Els tres ocupants del 
cotxe van ser detinguts. 

Un ciclista ferit i evacuat amb 
helicòpter a Sant Boi de Lluçanès
Sant Boi de Lluçanès Poc abans de 2/4 de 
9 del matí de dimecres, els Bombers van 
rebre l’avís que un ciclista havia patit una 
caiguda a la zona de Montorro, a Sant Boi 
de Lluçanès. De fet, tal i com va informar 
el cos d’emergències, va ser el mateix acci·

dentat qui va poder donar l’alerta, i també 
va indicar que tenia algun tipus d’afectació 
al genoll. En el rescat de l’home –que feia la 
ruta entre Orís i els Munts–, hi va participar 
l’helicòpter, ja que la zona no era accessi·
ble per carretera. També una dotació dels 
GRAE. El ferit va ser traslladat a l’hospital 
universitari de Vic.
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Un dels ferits a 
Castellbisbal havia 
estat vinculat a 
Campdevànol

Campdevànol Un dels 
ferits en l’atropellament 
d’un grup de vuit ciclistes a 
Castellbisbal havia residit 
fa uns anys a Campdevànol i 
havia format part de la Unió 
Ciclista Campdevànol. El 
sinistre va provocar dos morts. 
Aquesta setmana s’ha provat 
que l’autor dels fets conduïa 
drogat, sense carnet i amb 
excés de velocitat. Ha entrat 
a presó provisional. Des del 
Servei Català de Trànsit, el seu 
director, el campdevanolenc 
Ramon Lamiel, ha anunciat la 
voluntat d’aplicar tecnologia 
per regular la velocitat dels 
vehicles en determinades car·
reteres quan hi hagi la presèn·
cia de ciclistes. D’altra banda, 
Trànsit també ha comunicat 
que aquest cap de setmana 
farà un dispositiu especial de 
vigilància en les vies més tran·
sitades per ciclistes.

Detingut per robar 
dos dies seguits al bar 
del camp de futbol de 
Santa Eugènia

Santa Eugènia de Berga Els 
Mossos d’Esquadra van dete·
nir dijous de la setmana pas·
sada un noi de Vic de 20 anys 
que hauria entrat a robar dos 
dies seguits al bar del camp 
de futbol de Santa Eugènia de 
Berga. Els fets van tenir lloc la 
nit del 6 al 7 d’agost i la del 7 
al 8, quan un grup que se sos·
pita que era de tres persones 
va forçar l’entrada al recinte 
esportiu i, després, l’accés 
al bar, d’on es van endur la 
caixa registradora, diners 
en efectiu i un centenar de 
begudes. La Guàrdia Urbana 
de Vic va localitzar la caixa 
al carrer Providència de la 
ciutat l’endemà mateix. Això 
va permetre estirar el fil i, en 
col·laboració amb els Mossos, 
es va aconseguir identificar 
un dels autors del robatori. 
El noi, amb antecedents, va 
quedar en llibertat després de 
comparèixer davant del jutge.

Li cau el mòbil 
durant la fugida 
després d’un robatori 
i acaba detingut
Les Masies de Voltregà Dos 
lladres van ser sorpresos pel 
propietari mentre robaven 
en un bar de les Masies, i van 
fugir del lloc dels fets. En la 
inspecció de la zona feta pels 
Mossos, aquests van trobar un 
mòbil a terra, que va resultar 
ser d’un dels autors: un home 
de 35 anys i veí de Vic que va 
ser detingut diumenge passat. 
La investigació es manté ober·
ta per trobar el segon lladre. 

Petició d’un any de 
presó per haver fet 
tocaments a la neboda

Vic El ministeri Fiscal sol·
licita una pena d’un any de 
presó a un home d’Osona 
per haver fet tocaments a la 
seva neboda quan era menor 
d’edat. L’escrit de Fiscalia 
també recull que l’acusat 
està diagnosticat de trastorn 
d’inestabilitat emocional i 
trastorn per consum de càn·
nabis, dues situacions que li 
afecten les capacitat cogni·
tives. L’inici del judici oral 
ha estat fixat pel dia 12 de 
setembre.
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Campdevànol

Òscar Embún

Desenes de veïns de 
Campdevànol, Sant Joan i 
Ripoll s’haurien picat els dits 
en inversions amb cripto-
moneda entre l’any passat i 
la primavera d’aquest 2022. 
Tal com confirmen des de 
la comissaria de Ripoll, els 
últims dos mesos els Mossos 
d’Esquadra han atès com a 
mínim cinc persones preocu-
pades per com recuperar els 
seus diners i els han recoma-
nat posar-se en contacte entre 
elles per preparar una deman-
da civil. Això ha coincidit amb 
l’aparició de pintades al pont 
del tren a l’entrada de Ripoll 
on s’acusa directament un 
jove de Campdevànol que pre-
sumptament hauria animat 
veïns d’arreu de la comarca a 
confiar-li diners a fi d’invertir 
en Bitcoin i, d’aquesta mane-
ra, guanyar importants quan-
titats de diners. 

El cert és, però, que el de 
la criptomoneda és un camp 
voluble i dinàmic en què la 

rendibilitat s’aparella amb un 
alt risc de perdre la inversió 
o no recuperar-la dins dels 
terminis desitjats. Això és el 
que podria haver succeït al 
Ripollès. A partir d’aquí, hi ha 
veïns que qualifiquen el noi 
que els va assessorar directa-
ment “d’estafador”, mentre 
que d’altres ho rebaixen i con-
sideren que, malgrat no obrar 
amb mala fe, li faltaven eines 
i coneixements per maximit-
zar els seus diners. Pel que 
fa a quantitats, constarien 
tant aportacions gairebé sim-
bòliques, de 10 euros, fins a 
sumes de més de 10.000.  

Segons un economista 
consultat per EL 9 NOU 
que coneix de primera mà 
la situació d’alguns dels 
afectats, referir-se al jove de 
Campdevànol com un estafa-
dor “és una mica desproporci-
onat”. Des del seu punt de vis-
ta, el noi “potser va utilitzar 
estratègies persuasives sense 
explicar amb prou claredat 
el perill d’invertir en cripto-
moneda”, però no creu que 
tingués “voluntat de lucrar-

Veïns de Campdevànol, Ripoll o Sant Joan s’haurien refiat d’un jove que no ha complert el que va prometre

se”. Una de les persones que 
li va confiar diners, amb 
qui ha pogut parlar el biset-
manari, hi afegeix que “ell 
mateix rebia assessorament 
d’algú que l’animava a gua-
nyar molts diners de manera 
ràpida i senzilla, sota el lema 
de l’anomenada cultura dels 

diners fàcils”. Així, aquest 
afectat considera que, al cap i 
a la fi, el jove “era una víctima 
més d’una estafa piramidal en 
què experts en blockchain que 
imparteixen cursos asseguren 
als alumnes que es faran rics 
en poc temps, la qual cosa és 
inversemblant”. Tot i això, 

altres persones estan real-
ment enfadades i es queixen 
que intentés seduir possibles 
inversors en reunions en què 
adduïa que disposava de mig 
milió d’euros en Bitcoin i 
una cartera de gairebé 1.000 
clients. També expliquen 
que, quan li van demanar 

explicacions, el noi evitava 
contestar les trucades i “tot 
eren excuses”. Actualment, 
i segons ha pogut saber EL 9 
NOU, mostraria predisposició 
a retornar tan aviat com sigui 
possible el màxim nombre 
de diners. El bisetmanari ha 
intentat contactar-hi al llarg 
de la setmana, però a l’hora 
de tancar edició no havia 
respost ni les trucades ni els 
missatges.

Els Mossos d’Esquadra, per 
la seva banda, recomanen als 
afectats posar-se en contacte 
els uns amb els altres i, si ho 
creuen convenient, engegar 
un procediment judicial a tra-
vés d’una demanda civil. 

Alguns afectats 
qualifiquen el 

noi d’estafador. 
Altres també el 
consideren una 

víctima

Malestar al Ripollès per una sagnia 
de pèrdues en criptomoneda
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Marc Costa, aquesta setmana a Vic. Dirigeix els Agents Rurals des de mitjan 2017

Vic

Txell Vilamala

El vigatà Marc Costa, que viu 
a Sant Julià, es va convertir 
el 2017 en el primer director 
general dels Agents Rurals. 
En aquesta entrevista, fa 
valoració de la campanya 
d’incendis, la superpoblació 
de senglars o la massificació 
del medi natural, amb Sau 
com a exponent durant els 
últims dies.

Està fart de sentir la 
paraula sequera?

T’hi adaptes. És una circum-
stància dels països mediter-
ranis que ara es combina amb 
el canvi climàtic i l’anticicló 
que tenim a sobre. Ens hem 
de conscienciar que els epi-
sodis meteorològics extrems, 
com les onades de calor o les 
pluges torrencials, seran cada 
cop més freqüents. 

Va assumir la direcció 
dels Agents Rurals a mitjan 
2017. Diria que viu el pitjor 
estiu des de llavors?  

Quant a condicions, sí. 
Acumulem anys de secada i 
molt estrès hídric als boscos. 
Això, sumat a les onades de 
calor i les baixes humitats, 
ha disparat el risc d’incendi. 
Fins ara, però, les dades tam-
bé ens diuen que hem viscut 
estius més complicats. Aquest 
2022 portem al voltant de 550 
incendis i 6.700 hectàrees 
cremades. Els últims mesos 
n’hi ha hagut quatre de forts 
–els d’Artesa de Segre, Corbe-
ra d’Ebre, Castellar i el Pont 
de Vilomara– però també ha 
sigut un any de focs deses-
tacionalitzats. Al gener i el 
febrer en vam registrar molts. 
Mirant-ho en perspectiva 
estem per sobre la mitjana, 
però si fa no fa com el 2021.  

Els ha sorprès com han 
pujat els provocats per 
llamps?

Les tempestes seques són el 
tret distintiu d’aquesta cam-
panya. Hem passat d’entre un 
10% i un 15% d’incendis per 
causes naturals a gairebé un 
de cada tres. És un escenari 
nou, i que planteja noves difi-
cultats, ja que normalment 
els llamps cauen en zones de 
difícil accés i localització. 

Tot i això, el 90% continu-
en sent d’origen humà... 

Sí, negligències, accidents, 
focs intencionats, o senzi-
llament en infraestructures 
creades per l’home. Per això 
anem potenciant les campa-

nyes de prevenció i comuni-
cació. La ciutadania està cada 
cop més conscienciada. Ho 
demostra el fet que pugen 
els incendis per causes natu-
rals i baixen els antròpics. 
Quan avisem d’un cap de set-
mana de molt risc la gent es 
posa en guàrdia i vigila.

Però encara fa falta prohi-
bir l’accés a parcs naturals, 
és a dir que no tothom com-
parteix el mateix grau de 
motivació. 

Passa el mateix amb tot: els 
cotxes, les carreteres... En poc 
temps també han canviat molt 
els usos del medi natural. 
Abans al bosc no s’hi anava 
tant. Ara et trobes cues de 
gent a Sau o el Pedraforca. 
Amb la pandèmia hem redes-
cobert el país i el turisme de 
proximitat i constantment 
s’han de fer equilibris entre 
el gaudi i posar fre a la mas-

sificació. En aquest context, 
els Agents Rurals reforcem la 
nostra presència al territori 
i mirem que les conductes 
siguin respectuoses.

L’interès per la natura 
coincideix amb un moment 
en què ha caigut en picat 
l’explotació forestal.   

A principis del segle XX, a 
Catalunya els camps es com-
binaven amb boscos. Això 
limitava el recorregut dels 
incendis. Amb l’abandona-
ment progressiu del sector 
primari ha anat pujant la 
superfície forestal del país. 
Ara representa el 65% de 
tot Catalunya i un 40% és 
arbrada, gairebé igual que a 
Àustria. D’aquests percentat-
ges, tres quartes parts corres-
ponen a propietats privades 
i, d’aquestes, un 75% són de 
menys de 25 hectàrees, és a 

dir que els propietaris difí-
cilment en poden fer gestió 
forestal. El resultat? Que els 
boscos estan carregats de 
combustible.

I l’administració no té més 
eines per donar un cop de 
mà a qui es troba amb una 
finca que el sobrepassa? Ara 
mateix és més car fer gestió 
forestal que no fer-ne.

La política forestal és com-
petència del departament 
d’Acció Climàtica, que em 
consta que ha implementat i 
treballa en futures ajudes a 
través dels fons Next Gene-
ration. Estan en contacte 
amb el Centre de la Propietat 
Forestal i agrupacions de 
propietaris, entre els quals 
l’exalcalde de Vic Josep 
Maria Vila d’Abadal. La fusta 
catalana té poca sortida, però 
això no treu que és indispen-
sable facilitar la gestió fores-
tal al petit propietari. 

Abans parlava de la massi-
ficació de l’entorn natural. 
Falta sentit comú quan se 
surt de ciutat?

Ho veiem molt a l’època de 
bolets, amb el mantra que “el 
bosc és de tots”. No. La major 
part té propietaris privats i 
quan el trepitgem l’hem de 
respectar. Això molta gent ho 
sap i ho compleix, però la que 
no és la que més es fa veure. 

Els Agents Rurals són 
policies?

Sí. I no ho dic jo, sinó l’Es-
tatut d’Autonomia. Som un 
cos híbrid, amb un costat 
de policia administrativa i 
judicial en matèria de medi 
ambient que ens permet 
obrir diligències, fer atestats 
i denúncies; i un altre de ges-
tió del medi, des del segui-
ment de la fauna salvatge 
fins a l’estat del bosc. 

Han d’estar preparats per 
situacions de conflicte. O no?

Efectivament. Una de les 
raons per les quals es va crear 
la direcció general va ser el 
lamentable assassinat de dos 
agents a Aspa (Segrià) el 2017, 
quan feien una inspecció de 
caça. Des de llavors hem tre-
ballat en col·laboració amb els 
Mossos i l’Institut de Segu-
retat Pública de Catalunya 
per adaptar els protocols i 
incorporar la perspectiva poli-
cial a totes les tasques en què 
actuem com a policia adminis-
trativa i judicial.

S’ha de reobrir el debat 
sobre la conveniència 
d’anar armats?

No té sentit. No hi ha debat. 
Els Agents Rurals sempre 
han anat armats. El 2019 vam 
aprovar un reglament especí-
fic que ho regula. Hi ha actu-
acions per la gestió del medi 
que impliquen armes sí o sí, 
com el control de la població 
de conill i senglar, i des del 
crim del 2017 també en por-
tem en actuacions de policia 
que impliquin risc, sobretot 
inspeccions cinegètiques o de 
pesca furtiva. 

Osona i el Ripollès són 
comarques tranquil·les?

A Catalunya no hi ha cap 
punt de gran conflictivitat. 
D’aquí potser destacaria el 
pantà de Sau i la caça furtiva 
de nit.

Als embassaments hi mun-
ten dispositius, comissen 
canyes, posen multes per 
fogueres... Però l’incivisme i 
el clima d’inseguretat persis-
teix. No vol dir que fa falta 
un altre enfocament? 

El país és gran i nosaltres 
freguem els 500 agents. 
No podem ser a tot arreu. 
Catalunya també ha canviat 
demogràficament. Hi ha gent 
que practica aquí costums 
d’altres països que la nostra 
normativa no admet. Més 
enllà de si la gravetat dels 
fets implica multa, en totes 
les actuacions dels Agents 
Rurals intentem reforçar la 
pedagogia, explicar el perquè.

El de la fauna cinegètica 
ja és un problema sense atu-
rador? Amb el senglar s’ha 
provat tot.

Des del meu punt de vista, 
ara per ara l’única mesura 
efectiva és la caça. S’hauria 
de fer intensiva, però d’aquí a 
cinc o deu anys esclatarà una 
realitat en sentit contrari: 

la falta de caçadors. La caça 
està molt estigmatitzada 
a Catalunya. La gent en té 
una visió pejorativa quan és 
essencial. Lamentablement la 
visió metropolitana tendeix a 
imposar-se al món rural. 

Amb això vol dir que en el 
cas del senglar no hi ha més 
remei que resignar-se?  

A Catalunya en tenim uns 
250.000 exemplars. N’haurí-
em d’extreure 170.000, més 
de la meitat, per frenar l’ex-
pansió, però estem al voltant 
de 80.000 o 90.000. Es poden 
aplicar mesures com tancar 
els camps o seleccionar els 
cultius en funció de la seva 
ubicació, però la realitat és 
que necessitem caçadors. A 
Lleida tenim el mateix pro-
blema amb el conill i aviat 
vindrà el cabirol i el cérvol, 
que serà difícil de gestionar 
per aquesta visió metropoli-
tana.

Què pot fer-hi l’adminis-
tració?

La Federació Catalana de 
Caça està intentant engres-
car noves generacions, però 
insisteixo que els usos i la 
relació amb el medi natural 
han canviat: el jovent no vol 
matar animals. La mitjana 
d’edat dels caçadors voreja els 
60 anys. Si hi ha nois i noies 
és perquè tenen alguna finca 
o estan molt vinculats a la 
terra. A Lleida, aquest model 
de pagès i caçador és el més 
habitual, mentre que a Girona 
predominen els cotos i una 
visió més recreativa. És difí-
cil que el col·lectiu creixi: se 
sent menyspreat tot i fer una 
funció social i se li demanen 
esforços sense cobrar res. Pen-
so que l’actual model cinegètic 
de Catalunya està esgotat i, de 

“Els llamps, 
les tempestes 
seques, són el 

tret distintiu dels 
últims incendis”

“La visió 
metropolitana 

tendeix a 
imposar-se al 

món rural”

“Potser ens haurem de 
plantejar crear la figura 
del caçador professional”
Marc Costa, director general dels Agents Rurals, des del maig de 2017
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Marc Costa, aquesta setmana a Vic. Dirigeix els Agents Rurals des de mitjan 2017

fet, no tenim una llei de caça 
pròpia, continuem depenent 
d’una d’espanyola preconsti-
tucional. L’administració hau-
rà de participar de tot això. 
Com? Potser creant la figura 

del caçador professional.
A Osona també hi va 

havent degoteig d’aboca-
ments de purins a rieres. 
Al darrere hi ha ramaders 
reincidents?

És una pràctica que ha bai-
xat molt; passa que les con-
ductes negligents es magnifi-
quen per efecte de les xarxes 
i la premsa. El sector pagès 
ha fet un acte de responsa-
bilitat molt gran en gestió 
de purins i aplicació de pro-
ductes fitosanitaris. Quan 
ens reunim amb els sindicats 
sempre hi ha voluntat de 
col·laborar. També hem d’en-
tendre els seus neguits. Des 
d’una visió metropolitana 
fem polítiques molt restricti-
ves de l’activitat rural. 

El govern espanyol acaba 
d’aprovar un reial decret 
perquè els escorxadors 
incorporin càmeres de vide-
ovigilància. Convenient?

S’ha de vetllar perquè la 
gestió del bestiar als escor-
xadors es faci d’acord amb la 
normativa. Si això hi ajuda, 
perfecte, però, si no era així, 
es podria haver actuat on es 
detecten males pràctiques i 
no criminalitzar tot el sector 
per igual. 

Els Agents Rurals també 
s’ocupen del control d’espèci-
es invasores. Això els obliga 
a preveure escenaris que fa 
uns anys eren impensables?

És un dels efectes de la 
globalització, juntament amb 
el canvi climàtic. Aquí s’ha 
de demanar consciència a la 
ciutadania, ja que quan s’han 
introduït al país no hi ha 
marxa enrere. El que fem en 

col·laboració amb el depar-
tament d’Acció Climàtica és 
intentar frenar l’expansió 
d’aquestes espècies i el mal 
que fan a les autòctones. 
Tenim els exemples de l’eru-
ga del boix, la vespa velutina 
o, al Lluçanès, el cranc ameri-
cà a la Riera de Merlès. 

El van nomenar per 
encapçalar una direcció 
general de nova creació, 
sense estructura. N’ha des-
plegat en aquests cinc anys?

Ara començarem. Ha sigut 
més lent del previst a causa 
del context polític i la falta 
de pressupost. 

Hi haurà inspectors, 
sotsinspectors, grups de 
suport…? 

Comptarem amb una 
estructura tècnica i adminis-
trativa, per la part de la direc-
ció general, i una d’operativa. 
Al setembre començaran el 
curs a l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya 50 nous 
agents, hem tret convocatòria 
de 100 més i després encara 
en vindrà una d’un altre cen-
tentar. Incorporant efectius 
a les bases podrem nomenar 

inspectors, sotsinspectors, 
oficials... El 2024 hauríem 
d’haver passat de 490 a 800 
membres.

Suficients?
Els necessaris per consoli-

dar els Agents Rurals, adap-
tar protocols a una perspec-
tiva més policial i impulsar 
grups especials com l’aeri, 
amb els drons; el marí, el de 
flora i fauna, muntanya... 
Més endavant, en tot cas, 
s’hauria de preparar un altre 
pla estratègic enfocat a con-
tinuar creixent i fer un salt 
qualitatiu tenint en compte 
circumstàncies com la massi-
ficació de la natura o que les 
campanyes d’estiu seran cada 
cop més complicades.

Què ha canviat en l’últim 
any, des que pengen d’Inte-
rior i no d’Acció Climàtica? 

Ens hem incorporat plena-
ment al sistema de segure-
tat pública del país, on ens 
pertoca com a policia admi-
nistrativa i judicial en medi 
ambient. Era una anomalia 
no compartir departament 
amb Mossos, Bombers, Pro-
tecció Civil... Això també ens 
permet treballar més coor-
dinats. Aquest estiu ja s’ha 
notat amb els incendis. Amb 
la suma dels Agents Rurals, 
a Interior també s’hi afegeix 
una visió menys metropoli-
tana, ja que el nostre client 
és el pagès, el caçador o el 
propietari forestal.

“És indispensable 
facilitar la gestió 
forestal al petit 

propietari”
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L’Àuria, en braços de la seva mare Sandra, l’Arlet, i el seu pare, Guinard, al parc Josep Maria Sert de Vic

Fent visible el que és desconegut
L’Àuria, de Vic, té el síndrome de DYRK1A, una malaltia que afecta només 600 persones a tot el món

Vic

Ferran Morera

“Durant l’embaràs va créixer 
petita, però cap paràmetre 
sortia suficientment alterat 
com per saber què tenia”, 
expliquen Sandra Illamola 
i Guinard Riera. L’Àuria, la 
seva filla, va néixer amb el 
síndrome de DYRK1A, una 
malaltia minoritària que 
afecta a unes 600 persones 
arreu del món. El síndrome 
és de novo, això significa que 
cap dels dos pares són porta-
dors, i durant algun moment 
de l’embaràs es va produir 
una mutació genètica en la 
nena. Els afectats pateixen 
problemes físics, cognitius o 
conductuals, i el més comú 
és la microcefàlia i la disca-
pacitat intel·lectual. Durant 
els primers mesos de l’Àuria, 
la parella va visitar diferents 
especialistes “seguint el pro-
tocol de malalties minorità-
ries per anar descartant opci-
ons”, i no va ser fins al cap de 
set mesos que “vàrem poder 
posar nom a la malaltia”. 
Conèixer el diagnòstic va per-
metre als pares “alliberar-se 
d’aquest dol que ens acompa-

nyava de no saber què tenia”, 
diu Illamola, i “ens vam haver 
de fer forts”, afegeix Riera. 

Tot i el diagnòstic, la famí-
lia afronta la malaltia sense 
“tenir gaire informació, 

perquè és un cas poc comú i 
quan visites els metges tam-
poc saben com tractar-lo”. 
Sense una possible cura a la 
malaltia “busquem estimu-
lar-la al màxim”. La seva ger-

mana Arlet hi juga un paper 
molt important “perquè ens 
hi ajuda molt, i de vegades, 
per massa”, diu Illamola. Tot 
i això, l’Arlet “moltes vega-
des ha quedat sorpresa amb 

els nens de l’edat de l’Àuria 
perquè manté un contacte 
amb ells, que amb la seva 
germana no pot aconseguir”. 

“Sembla que les malalties 
minoritàries no et puguin 
tocar mai, però quan és el 
cas, t’ajuda a canviar la pers-
pectiva de la vida i empa-
titzes més amb l’altra gent. 
Et fas moltes preguntes”, 
explica Riera. I és que, en tot 
Catalunya només hi ha 10 
casos com el de l’Àuria. 

Coincidint amb el dia mun-
dial del síndrome de DYR-
K1A, el passat diumenge,  
van crear un perfil d’Insta-
gram @caminantamblauria, 
“per formar una comunitat”, 
tot i que també, “ens ha per-
mès conèixer una mica més 
sobre el síndrome i trobar 
altra gent que es troba amb 
el mateix problema”. 

Els pares consideren que 
les ajudes econòmiques que 
reben per part de les insti-
tucions públiques “no són 
suficients per cobrir totes 
les despeses que comporta 
aquesta malaltia, encara que 
ens considerem uns afortu-
nats per poder-la afrontar”. 

Canvis de circulació per descongestionar 
la ronda Camprodon de Vic

Vic Aquest mes d’agost, els carrers Assemblea de Catalunya 
i Bisbe Ató de Vic –a la zona del Mil·lenari–, han passat 
d’un a dos sentits de circulació. “L’objectiu és no col·lapsar 
la ronda Camprodon”, assegura la regidora d’Urbanisme, 
Fabiana Palmero. I és que fins ara, tots els residents en 
aquests dos carrers –on hi ha edificis amb un nombre impor-
tant d’habitatges–, “es veien abocats a sortir per la ronda 
Camprodon”, i la incorporació a la via “no era gens fàcil i 
provocava moltes congestions”. Ara, amb la creació d’un nou 
sentit de circulació de sortida “tindran una via més directa 
per arribar a la plaça del Mil·lenari i prendre altres direcci-
ons”. Els canvis de mobilitat han de fer millorar la fluïdesa 
en la circulació de la zona, però com a contrapartida s’han 
perdut unes quantes desenes de places d’aparcament que hi 
havia en aquests carrers. Les modificacions “es van explicar 
als veïns”, i amb la tornada a la normalitat del setembre “si 
calen retocs abans de consolidar-ho, ho farem”.
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També és la persona més longeva de Catalunya afiliada a l’ONCE

Carme Noguera, la dona més 
gran d’Osona, compleix 108 anys

La vigatana Carme Noguera bufant les espelmes aquest dilluns

Vic

Òscar Embún

La vigatana Carme Nogue-
ra va fer 108 anys aquest 
dilluns. Fa poc li van comu-

nicar que, a part de ser 
la persona més longeva 
d’Osona, també és la més 
gran de Catalunya afiliada 
a l’ONCE. Per ella, però, el 
regal no és fer anys, sinó 

“poder-los sumar al costat 
de la gent que m’envolta”, 
tal com va fer durant la festa 
d’aniversari on 17 familiars 
van acompanyar-la bufant 
les espelmes. “Fills, nets, 
nebots… Érem una bona colla 
i ens ho vam passar molt bé. 
Crec que mai havia rebut 
tantes felicitacions com 
enguany”, expressa Noguera. 

Fidel a la vitalitat que 
desprèn, assegura que “no 
penso en els anys que tinc, 
sinó més aviat en tenir la 
possibilitat de viure el dia a 
dia fent tot allò que m’agra-
da”. Sortir a passejar amb 
la seva filla Dolors és, per 
exemple, una d’aquestes 
activitats rutinàries que, en 
paraules seves, “em fa sentir 
molt bé”. Noguera –nascuda 
a Olot però veïna de Vic des 
de 1951–, viu aquesta etapa 
de la vida com un regal. És 
ben bé que l’energia que 
transmet havent superat 
amb escreix la barrera dels 
100 anys reafirma la idea 
que l’edat és, al cap i a la fi, 
només un número. 

“Quan visites els 
metges tampoc 

saben com 
tractar el cas”
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Pintades nazis i destrosses al camp 
de voleibol dels equatorians d’Osona

Segons l’Ajuntament, la Guàrdia Urbana investiga les bretolades per aclarir qui hi ha al darrere

Vic

T.V.

Els pals que aguanten la xar-
xa cremats i a terra, el bidó 
on tenen l’aigua per remullar 
la sorra reduït a la mínima 
expressió, mànegues tallades 
i els bancs de pedra girats i 
amb pintades nazis. Són els 
desperfectes que s’ha trobat 
la comunitat equatoriana 
d’Osona al camp on juguen a 
voleibol els caps de setmana, 
a la zona esportiva de Vic. Es 
tracta d’unes instal·lacions 
en actiu des de fa 12 anys, 
però que aquest juliol s’han 
convertit en escenari de bre-
tolades per part d’algú que 
setmana rere setmana s’ha 
dedicat a destruir-ne alguna 
part. “Van començar amb 
les carpes que teníem per 
protegir-nos del sol”, explica 
Nelson Pineda, “i després ja 
no han parat”.

En un primer moment, ells 
mateixos ho retornaven tot a 
lloc, però veient que la proble-
màtica anava a més van deci-

millores al consistori, com 
ara no haver de tibar precàri-
ament d’un rierol per l’aigua 
i d’un generador en el cas de 
l’electricitat. 

Pel que fa als autors dels 
desperfectes, des de la comu-
nitat equatoriana refusen 
assenyalar ningú. La simbo-
logia nazi i les consignes a 
favor de Hitler sí que fan evi-
dent, però, que al darrere hi 
ha motivacions racistes. “En 
el nostre dia a dia ens sembla 
que tot això ja hauria d’estar 
superat”, lamentava dilluns 

al vespre Máximo Rojas, “ens 
passem tota la setmana tre-
ballant. Venir aquí els dissab-
tes i diumenges es la nostra 
manera d’estar en contacte 
i que el jovent mantingui la 
tradició de l’equavòlei”.

Des de l’Ajuntament de 
Vic, el regidor d’Esports 
(JxCAT), Titi Roca, confirma 
que estan fent seguiment de 
les bretolades a través de la 
Guàrdia Urbana. L’objectiu 
és arribar a saber qui hi ha 
al darrere dels desperfectes 
i les pintades, així com els 
motius.
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Una fuita de purí mata desenes 
de peixos i crancs al Mèder 
El pagès va avisar que havia patit una avaria
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Un peix mort surant al Mèder després de la fuita de purí

Vic

EL 9 NOU

L’avaria en el tancament 
d’una canonada que trans-
portava purí d’una bassa a 
una altra a l’interior d’una 
granja de vaques va ser 
l’origen de la fuita de líquid 
que va acabar afectant el riu 
Mèder diumenge passat a la 
zona de Sentfores-La Guixa. 
Els Agents Rurals confir-

men que va ser el mateix 
propietari de la finca qui, 
un cop detectada l’avaria, va 
informar que s’havia produ-
ït. També remarquen que, 
després de l’incident, “es va 
posar a disposició del cos per 
fer el que s’indiqués oportú 
a fi de minimitzar l’impacte 
del vessament accidental”. 

Amb aquest objectiu i 
durant tota la jornada es 
va actuar per netejar el tor-

rent de la zona, així com el 
tram afectat del riu Mèder. 
Aquests treballs van consis-

tir en abocar cisternes d’ai-
gua per diluir la concentració 
de purí. També es va muntar 

un dispositiu per succionar 
els fems en dos punts on 
s’havien acumulat.

Tot i haver avisat amb rapi-
desa de l’accident, la fuita de 
purí va provocar afectació al 
riu i als animals que hi viuen, 
a més de la preocupació de la 
gent que hi passava caminant 
i en bicicleta. Els Agents 
Rurals van confirmar la mort 
d’una cinquantena de peixos, 
“la majoria d’ells de petita 
dimensió”, tant d’espècies 
autòctones com d’exòtiques i 
entre les quals bagres i barbs 
comuns. L’elevada presència 
de purí també va comportar 
la mort d’una vuitantena de 
crancs americans. 
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Nelson Pineda i Máximo Rojas, dilluns ensenyant un dels pals cremats

dir recórrer als Mossos d’Es-
quadra i la Guàrdia Urbana, 
que segons expliquen s’hauria 
compromès a reforçar la vigi-
lància al camp. En paral·lel, la 

comunitat equatoriana s’ha 
posat en contacte amb l’Ajun-
tament i estan pendents d’una 
trobada amb l’alcaldessa. Con-
fien que la reunió serveixi per 

definir com procedir a partir 
d’ara –les instal·lacions són 
municipals i ells en fan ús a 
canvi d’un petit import–, però 
també volen demanar algunes 

Les instal·lacions 
són municipals. 
En fan ús a canvi 

d’un import
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Un ‘Verdaguer’ per tots els carrers
Un estudi publicat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya permet resseguir com Osona, el Ripollès i el 

Moianès esquitxen nomenclàtors d’arreu de Catalunya amb els seus personatges històrics, rius o muntanyes

Vic/Ripoll/Moià

Òscar Embún

Els noms dels vials urbans 
configuren la identitat d’un 
territori. Recorden perso-
natges il·lustres o esdeve-
niments significatius d’una 
comunitat i, en paraules de 
Guillem Dorca, politòleg 
vigatà, reprodueixen també 
“una realitat socioeconòmica 
i cultural determinada”. 

Aquest 2022 es compleixen 
120 anys de la mort del poe-
ta Jacint Verdaguer, però el 
seu llegat continua present 
al nomenclàtor de molts 
municipis catalans. I és que 
l’escriptor de Folgueroles és 
la segona persona que més 
carrers té al seu nom, en con-
cret 396 si s’engloben totes 
les formes que s’utilitzen per 
referir-s’hi i que van des d’un 
complet Carrer de Jacint 
Verdaguer a l’Hospitalet de 
Llobregat fins a un familiar 
Carrer Mossèn Cinto Verda-
guer a Santa Coloma de Gra-
menet. Per Dorca, “la con-
fluència de reconeixement 
que va tenir Verdaguer, el 
gran poeta de la Renaixença, 
en el sector popular i en la 
política explica l’elevat nom-
bre de places i carrers que 
té arreu de Catalunya”. Ara 
bé, l’empremta que va deixar 
en la societat catalana –el 
seu enterrament va aplegar 
300.000 persones– no és prou 
forta per prendre-li el primer 
lloc al compositor i violoncel-
lista Pau Casals, que encapça-
la, amb 400 vials, el rànquing 
de personalitats conegudes. 

Aquesta és una de les curio-
sitats d’un estudi quantitatiu 
de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya publicat pel geò-
graf Miquel Parella que recull 
més de 100.000 entrades dels 
noms dels carrers més nom-
brosos a Catalunya. En línies 
generals, és a dir, sense fer-ne 
una classificació temàtica, 
els més freqüents són els que 
duen la contracció “Can” o 
“Cal”, seguits per aquells que 
porten el mot “Major”. Això 
no és d’estranyar si es té en 
compte que moltes localitats 
acostumen a designar així el 
seu carrer principal. Preci-
sament, Casals i Verdaguer 
també figuren a la llista dels 
vials més posats, ocupant la 
novena i desena posició res-
pectivament. 

Respecte de l’agrupació del 
llistat en categories, amb-
dós personatges lideren el 
rànquing de noms de carrers 
vinculats a l’art, la cultura 
i la ciència. En el setè lloc 
sobresurt el filòsof i teòleg 
vigatà Jaume Balmes, que 

dona nom a 227 carrers, una 
xifra que no sorprèn a l’his-
toriador vigatà Francesc De 
Rocafiguera, qui destaca que 
aquest pensador va ser un 
dels més llegits a nivell naci-
onal i internacional al segle 
XIX. Tampoc li crida l’aten-
ció que la llista no inclogui 
pràcticament cap dona:  
“Malauradament, hi ha una 
diferència notòria entre la 
quantitat de noms masculins 
i femenins. Falten dones als 
carrers”. La primera en apa-
rèixer en aquest rànquing és 
l’escriptora Mercè Rodoreda, 
que ocupa la posició 28 amb 
125 vials. Segons Dorca, els 
topònims dels carrers “repro-
dueixen la realitat del poder, 

històricament masculinit-
zat”. En el cas de Vic, només 
35 de 532 carrers tenen nom 
de dona. Amb tot, Dorca 
comenta que “existeix una 
doble discriminació”, ja que 
“no només hi ha pocs noms 
de dones, sinó que quan la 
societat vol atorgar noms de 
carrers a personatges feme-
nins, ja no hi ha lloc al centre 
i la majoria s’acaben ubicant 
a la perifèria”.

Posant la lupa en els polí-
tics, els més populars són 
els presidents de la Genera-
litat Lluís Companys (250) 
i Francesc Macià (203). Els 
segueix amb un xic de dis-
tància Enric Prat de la Riba 
(137), de Castellterçol, que 

el 6 d’abril del 1914 es va 
convertir en el primer pre-
sident de la Mancomunitat 
de Catalunya. D’altra banda, 
i demostrant que també van 
deixar petjada en el panora-
ma polític del seu temps, la 
influència de Josep Torras 
i Bages i Abat Oliba com a 
bisbes de Vic ha fet que, amb 
56 i 38 registres respectiva-
ment, se situïn al quart i setè 
lloc del rànquing de perso-
natges religiosos.

Si bé tal com explica De 
Rocafiguera els ajuntaments, 
que tenen la potestat de 
determinar el nom de les 
vies urbanes “dediquen car-
rers a persones per tal de 
glorificar-los”, l’historiador 

concreta que “en el cas de 
noms d’indrets, solen optar 
per retolar-los amb llocs 
propers al municipi o que 
s’han instal·lat en l’imaginari 
col·lectiu”. És així com, per 
exemple, sigui pel seu passat 
romà o per la importància 
que té com a escenari de 
fires i mercats, Vic ha pro-
jectat la seva imatge arreu 
de Catalunya. Segons Dorca: 
“Molts municipis al voltant 
de Vic tenen un carrer de 
Vic, que és el camí històric 
que comunicava amb l’eix 
comercial”. Concretament, 
hi ha 67 carrers dedicats a 
la capital osonenca, la qual 
cosa la situa en el setè lloc 
del rànquing de poblacions 
catalanes amb més noms de 
vials. Per la seva part, Ripoll 
(32) i Ribes de Freser (29) 
s’ubiquen als llocs 26 i 32 de 
la llista. Ampliant el focus a 
les comarques, Osona (79) 
és la setena més posada i El 
Ripollès (61), la divuitena. 
Es troben lluny de la primera 
posició de l’Empordà (134). 

Pel que fa a elements 
naturals, Montserrat (238), 

símbol de la catalanitat, 
encapçala la llista de cims i 
muntanyes. La segueix de 
prop el massís del Montseny 
(232), que copa la segona 
posició i que esquitxa el ràn-
quing amb alguns dels seus 
cims: El Matagalls (52) al 
novè lloc, Les Agudes (45) 
a l’onzè i el Turó de l’Home 
(35) al catorzè, empatant 
amb el del Tagamanent. 
Entremig, destaca l’Espai 
Natural de les Guilleri-
es (51), amb el doble de 
registres que el santuari de 
Bellmunt (24), a Sant Pere 
de Torelló. Sense deixar la 
geografia física, el Llobregat 
és el primer riu (101), seguit 
pel Ter (98). Un dels seus 
afluents, el Freser (21), arri-
ba al catorzè lloc, mentre que 
El Congost (42) és el setè riu 
amb més denominacions.

Estudis com el de Parella 
reivindiquen la funció social 
del nomenclàtor, una part 
fonamental del patrimoni 
urbà. Sota aquesta premissa, 
no és agosarat afirmar que 
les adreces de Google Maps 
amaguen una part de la his-
tòria i memòria d’una ciutat. 

“En el cas de  
Vic, només 35  
de 532 carrers  
tenen nom de 

dona”

1 Can/Cal 1.729

2 Major 1.332

3 Església 927

4 Doctor / Dr. 661

5 Font 540

6 Nou / Nova 535

7 Catalunya 521

8 Mossèn / Rector 451

9 Pau Casals 400

10 Jacint Verdaguer 396

Top 10

1 Barcelona 332

2 Lleida 298

3 Girona 282

4 Tarragona 257

5 València 94

6 Figueres 79

7 Vic 67

8 Manresa 65

9 La Barceloneta 65

10 Reus 60

26 Ripoll 32

32 Ribes de Freser 29

Població
(Països catalans)

1 Montserrat 238

2 Montseny 232

3 Canigó 222

4 Pirineus 171

5 Puigmal 111

6 Cadí 110

7 Pedraforca 99

8 Montnegre 60

9 Matagalls 52

10 Les Guilleries 51

11 Les Agudes 45

14 Turó de l’Home 35

14 Tagamanent 35

25 Bellmunt 24

Cims i muntanyes

1 Lluís Companys 250

2 Francesc Macià 203

3 Enric Prat de la Riba 137

4 Alcalde... / Batlle... 133

5 Josep Tarradellas 106

6 Joan Prim i Prats 72

7 Josep Irla 59

8 Pau Claris 56

9 Pi i Margall 43

10 Ernest Lluch 396

Polítics

1 El Llobregat 101

2 El Ter 98

3 El Segre 85

4 L’Ebre 70

5 El Fluvià 66

6 El Francolí 58

7 El Congost 42

8 El Besòs 37

9 La Tordera 36

12 L’Onyar 31

14 El Freser 21

Rius

1 Doctor... / Dr. 661

2 Paus Casals 400

3 Jacint Verdaguer 396

4 Pompeu Fabra 260

5 Joan Maragall 254

6 Antoni Gaudí 237

7 Jaume Balmes 225

8 Àngel Guimerà 224

9 Anselm Clavé 218

10 Santiago Rusiñol            179

Cultura, art i ciència

1 Mossèn... / Rector... 451

2 Bisbe... 149

3 Joan XXIII 78

4 Josep Torras i Bages 56

5 Aureli M. Escarré 51

6 Josep Vidal i 
Barraquer 39

7 Abat Oliba 38

8 Pius XII 28

Personatges religiosos
1 Empordà 134

2 Noguera 109

3 Cerdanya 105

4 Urgell 102

5 Maresme 93

6 Priorat 89

7 Osona 79

8 Anoia 78

9 Penedès 76

10 Rosselló 74

18 Ripollès 61

Comarques
(administratives i naturals)

Els noms de carrers més posats a Catalunya
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“La retolació viària és una 
eina política i de poder” 
Francesc de Rocafiguera, exarxiver de Vic, té publicat un llibre sobre 534 carrers de la ciutat

Vic

Òscar Embún

Un compendi de l’origen de 
534 vies públiques de Vic. 
És el contingut del llibre 
Nomenclàtor. Els noms dels 
carrers de Vic (2012), que 
Francesc de Rocafiguera, 
jubilat enguany després de 
39 anys d’arxiver municipal, 
va publicar fa 10 anys per 
encàrrec de l’Ajuntament. 
Doctor en Història Medi-
eval, desitjava que l’obra 
servís per “aprofundir en el 
coneixement de personatges 
il·lustres” de la capital oso-
nenca. 
Tot i això, reconeix que, un 
cop publicada, “vaig acabar 
ampliant les nocions que 
tenia sobre els pobles i la 
geografia física”. Cal remar-
car que el fet de treballar a 
l’arxiu municipal el va ajudar 
a alleugerir un laboriós pro-
cés de recopilació d’infor-
mació, i és que, en paraules 
seves, “tenia a l’abast una 
gran quantitat de dades 

sobre personatges histò-
rics”, la qual cosa li permetia 
deduir les personalitats que 
s’amagaven darrere dels vials 
urbans que no en recollien el 
segon cognom. 

Pel que fa als carrers dedi-
cats a persones, De Rocafi-
guera explica que “al segle 

XIX encara no es retolava 
per honrar ningú”, sinó que 
els carrers duien el nom “de 
l’ofici que tenien la majoria 
dels que hi vivien o de famí-
lies conegudes que residien 
a la mateixa via o tenien una 
vinculació amb la ciutat”. 
Així, desmitifica la idea que 

el carrer de Cardona de Vic 
“no fa referència, com la 
gent pensa, a la vila de la 
muntanya de sal, sinó a un 
important llinatge de juristes 
que hi tenien el casal”. 

En canvi, detalla que a 
partir del segle XX “els ajun-
taments, que fixen el nomen-

De Rocafiguera, amb el seu llibre, aquest dimecres a la tarda a Vic 

clàtor dels carrers, conside-
ren que els noms dels carrers 
poden enaltir la trajectòria 
de diferents personalitats”, 
com és el cas de Josep Morga-
des, bisbe de Vic des de l’any 
1882 i fins al 1899.

Amb el pas del temps, la 
perspectiva històrica que 
caracteritza l’ofici d’historia-
dor li ha servit per concloure 
que la retolació viària és 
“una eina política i de poder” 
que sovint s’utilitza per “fer 
un reconeixement del règim 
polític imperant”. Per exem-
ple, comenta que, sota aques-
ta premissa, “el franquisme 
va imposar canvis en el 
nomenclàtor de les ciutats”. 
En la mateixa línia, Guillem 
Dorca, politòleg vigatà, 
considera que un canvi de 
règim obre “una finestra 
d’oportunitats per modificar 
topònims”. A més, subratlla 
que això “ho il·lustra la pla-
ça Major de Vic, que l’any 
1939 era coneguda com la 
Plaza del Caudillo”. Durant 
l’elaboració del seu llibre, De 
Rocafiguera va copsar l’estre-
ta vinculació entre política 
i retolació viària, però això 
no és el que més li va sobtar: 
“Mentre recollia informació, 
em vaig adonar que, a partir 
d’un moment concret, es 
comencen a dedicar carrers 
a personalitats en vida, com 
el poeta Joan Sunyol”, que va 
morir l’any 2014.
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28a
Trobada
d’acordionistes
de Perafita
Diumenge 28 d’agost
A 2/4 de 6 de la tarda al Pavelló
Clourà l’acte Anatol Eremciuc,
mestre i intèrpret d’acordió.

Organitza: Ajuntament de Perafita
Entrada lliure
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Algoritmes per a la salut   
Queralt Miró, de Castellterçol, ha fet en col·laboració amb la UVic-UCC la seva tesi 

doctoral sobre l’aplicació d’intel·ligència artificial en la lectura de radiografies de tòrax

Castellterçol

Òscar Embún

En plena època moderna, el 
filòsof Blaise Pascal (1623-
1662) ja anticipava la distò-
pica possibilitat d’un món on 
les màquines substituissin 
les persones. Quatre segles 
després, viure sense ordina-
dors sembla inconcebible i, 
malgrat que l’impacte dels 
algoritmes en la societat ha 
fet aflorar el debat sobre l’ús 
responsable de la tecnologia, 
la realitat és que l’aplicació 
de la intel·ligència artificial 
en el sector sanitari aplana el 
camí cap a una medicina pre-
ventiva en què s’escurça el 
diagnòstic de les malalties i 
s’ofereixen tractaments per-
sonalitzats a cada pacient.

 Sota aquesta premissa, en 
el marc de projectes liderats 
per la Unitat de Recerca 
i Innovació de l’Institut 
Català de la Salut (ICS) de 
la Catalunya Central, Que-
ralt Miró, de Castellterçol, 
ha desenvolupat en col-
laboració amb la Universitat 
de Vic-Universitat Central de 
Catalunya la seva tesi docto-
ral sobre l’ús d’intel·ligència 
artificial en la lectura de les 
radiografies de tòrax. Gradu-
ada en Estadística Aplicada 
per la Universitat Autòno-
ma de Barcelona (UAB), és 
professora associada d’Esta-
dística en aquesta mateixa 
universitat i a la UVic-UCC. 

Queralt Miró a la Gerència Territorial Catalunya Central de l’ICS 

Amb 25 anys, també compta 
amb el màster en Estadística 
i Investigació Operativa de 
la Universitat Politècnica de 
Barcelona (UPC).

Així, gràcies a un bagatge 
acadèmic que gira al voltant 
de l’Estadística –disciplina 
que ha esdevingut fonamen-
tal per l’avenç científic–, 
Miró ha aportat una mirada 
analítica en el camp de la 
salut que, en paraules seves, 
“fa que la recerca sanitària 
sigui més eficient en com-
plementar-se amb dades 
obtingudes a partir de mèto-
des estadístics”.  D’aquesta 
manera, la intel·ligència 
artificial, que genera conei-
xement a partir de grans 
quantitats de dades, s’ha 
convertit en l’eix rector del 
doctorat industrial de Miró, 

en tant que li ha permès 
interpretar en un sol any més 
de 400 radiografies de tòrax 
de pacients d’Osona.

Posant la vista enrere, la 
idea de dur a terme un pro-
jecte centrat en radiologia va 
néixer quan ella i l’investiga-
dor Josep Vidal, cap de recer-
ca de l’ICS de la Catalunya 
Central i director de la tesi 
doctoral, van constatar que 
l’aplicació de la intel·ligència 
artificial en el diagnòstic 
per la imatge agilitzava la 
interpretació de radiogra-
fies en uns temps en què, 
d’acord amb la doctoranda, 
“falten radiòlegs”. A més, 
Miró reivindica que les eines 
que ofereix la intel·ligència 
artificial també ajuden a fer 
“una lectura més precisa 
de les plaques radiogràfi-

ques”. Això, de fet, facilita 
la detecció precoç de lesions 
pulmonars en les radiografi-
es de tòrax, prescindint així 
de la necessitat de fer altres 
proves mèdiques. En aquest 
sentit, un dels objectius de 
la tesi rau a donar a conèixer 
que la intel·ligència artifi-
cial és una eina que es pot 
emprar en qualsevol àmbit 
de la salut. Per exemple, s’es-
tà utilitzant per al diagnòstic 
radiològic en oncologia, 
com ara la colonoscòpia o la 
mamografia. Alhora, en un 
escenari en què la covid-19 
ha posat a prova la logística 
sanitària, Miró afirma que la 
intel·ligència artificial també 
“optimitza la gestió hospi-
talària tot reduint les llistes 
d’espera”. 

En altres paraules, el pro-
jecte té la voluntat de visi-
bilitzar com la intel·ligència 
artificial és, segons Miró, “un 
sistema d’ajuda als professio-
nals de la salut, sense perdre 
de vista que la màquina està 
subordinada a les decisions 
dels sanitaris”. En aquesta 
línia, si bé l’ús no regulat de 
la intel·ligència artificial pot 
comportar riscos com el trac-
tament poc ètic de les dades, 
Miró subratlla la importància 
de difondre al conjunt de la 
societat els marcs normatius 
que regulen aquest sistema i 
garanteixen que “en cap cas 
es transmetin a tercers les 
dades personals del pacient”. 

El pati del Sagrat Cor de Vic s’obrirà 
al barri fora de l’horari escolar
Vic En les últimes setmanes, els murs que 
envoltaven l’escola Sagrat Cor han estat 
substituïts per unes reixes que fan ben visi-
ble el pati des del carrer. L’objectiu de les 
obres és que aquest setembre, quan no hi 
hagi activitat escolar, la pista poliesportiva 
pugui ser utilitzada lliurement per la gent 

del barri. En concret, s’ha signat un conveni 
entre la congregació i l’Ajuntament per qua-
tre anys. L’Ajuntament s’ha fet càrrec de les 
obres d’adequació i també farà el manteni-
ment de la zona que quedarà oberta a la ciu-
tadania. L’horari de lliure accés es definirà 
en breu, però el funcionament serà similar a 
altres patis d’escoles que s’obren a la ciutat, 
com és el cas del Salarich.     
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La campanya 
“Alliberem-nos” 
arriba a Folgueroles

Folgueroles La campanya 
Alliberem-nos, que impul-
sa l’entitat Desobediència 
Civil Catalunya farà parada a 
Folgueroles aquest dissabte. 
A partir de les 9 del matí i 
durant tot el dia se succeiran 
diversos actes: xerrades amb 
la participació de noms com 
Jordi Pesarrodona, Dolors 
Feliu o Gabriela Serra, actua-
cions de música i teatre i un 
dinar popular. La fi de festa 
anirà a càrrec dels músics 
Jordi Ginesta i Josep San-
martí. L’objectiu de la campa-
nya “Alliberem-nos” és  refle-
xionar i preparar a través de 
la desobediència civil i pací-
fica “una nova estratègia de 
confrontació i ruptura amb 
l’Estat”. Folgueroles serà la 
quarta població “alliberada”, 
després de Bàscara, Amer i 
Sant Esteve de Palautordera.

Canvis de 
circulació al barri 
del Raval de Tona
Tona Amb l’objectiu d’or-
denar la circulació i limi-
tar-la a l’ús veïnal, dilluns 
va entrar en vigor la nova 
senyalització per a vehicles 
al barri del Raval. Els canvis 
més destacats es troben al 
carrer Montserrat, que serà 
de pujada des de l’Antoni 
Figueras al carrer Gelec, i de 
baixada del carrer de Seva 
fins al Gelec. L’Ajuntament 
apunta que les mesures 
es troben en fase de prova 
pilot, i en cas de detectar 
possibles millores, se n’estu-
diarà l’aplicació. 
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Cuberta Serveis Funeraris, al seu costat.

VIC

MANLLEU

CENTELLES

RODA DE TER
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Casals d’estiu oberts cada 
cop més també a l’agost

La modificació del calendari escolar canvia les necessitats de les famílies a l’estiu

Sant Julià de Vilatorta

Laura Serrat

El casal d’estiu municipal de 
Sant Julià de Vilatorta s’ha 
adaptat a l’avançament del 
curs escolar al 5 de setembre, 
una setmana abans de l’habi-
tual, i s’ha reorganitzat per 
donar servei a les famílies 
també durant dues setma-
nes al mes d’agost. Aquesta 
és una tendència a l’alça a 
diverses poblacions, tant per 
iniciativa d’ajuntaments com 
entitats o campus esportius. 
Maria Cunill, tècnica de Jo-
ventut de Sant Julià, afirma 
que, en el cas del poble, a 
partir d’ara la intenció és 
“mantenir el casal sempre 
aquestes setmanes”. Les da-
tes variaran, això sí, segons si 
el curs es continua avançant 
o es torna a endarrerir.

Les activitats es porten a 
terme a l’escola Bellpuig de 
8 del matí a 3 de la tarda i 
hi poden participar infants 
de 3 a 12 anys. Van engegar 
motors pel juliol i, després 

d’unes setmanes de pausa, 
dilluns s’hi tornaven a posar. 
“Entre tots dos mesos hau-
rem tingut un total de 96 ins-
crits. Aquesta setmana n’han 

sigut 20 i la vinent, 37, menys 
que el 2021 [quan ja vam fer 
el mateix] però potser perquè 
la gent encara està de vacan-
ces”, detalla Cunill. 

El director del casal, Nil 
Comas, també defensa la 
consolidació de la proposta 
a l’agost, i ressalta el paper 
dels monitors joves, un altre 

col·lectiu que veurà alterades 
les seves rutines a causa de 
l’inici del curs escolar al 5 
de setembre: “Creiem que 
l’avançament no era neces-
sari. Hi ha molta gent que 
treballa a l’estiu per pagar-se 
els estudis i, si acaben de 
treballar i s’han d’incorporar 
tot seguit, trobaran a faltar 
ni que sigui quatre dies de 
vacances al setembre. És una 
tornada molt més brusca a la 
normalitat.”

Flor Suárez, coordinadora 
del casal, hi afegeix que la 
principal diferència respecte 
a altres anys ha estat en els 
espais: “Com que estem en 
una escola municipal, ens 
han tret les aules, ja que les 
havien de preparar per a 
l’inici de curs”. Ara s’estan al 
pati de l’escola, a l’aire lliure, 
buscant l’ombra per no pas-
sar tanta calor. Això també té 
derivades en l’adaptació dels 
nens i nenes: “El pati l’asso-
cien a esbarjo i potser estan 
més esverats, però per sort 
podem fem servir el gimnàs 
i ens hem anat adaptant a les 
circumstàncies”. 

Núria Masó, una de les 
alumnes inscrites al casal, 
explicava dilluns que li ha 
agradat molt tornar-hi a 
l’agost, perquè els seus pares 
ja treballen: “Començar l’es-
cola abans em fa una mica 
de mandra, però també tinc 
ganes de veure els amics”. 
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Infants del casal d’estiu de Sant Julià jugant al pati de l’escola Bellpuig, dilluns d’aquesta setmana
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Aiguafreda portarà a ple aquest 
setembre el canvi de comarca
El 29 de maig un 60% de la població va votar passar a ser d’Osona

Aiguafreda

EL 9 NOU

Aiguafreda celebrarà durant 
la segona quinzena de setem-
bre un ple extraordinari per 
demanar el canvi de comarca 
i, per tant, l’adscripció del 
municipi a Osona, en comp-
tes del Vallès Oriental. Amb 

l’acord del ple, es traslladarà 
la petició al govern de la 
Generalitat, que haurà de 
seguir la tramitació de la 
petició en un procediment 
que encara es podria allargar 
diversos anys. 

El 29 de maig, es va fer 
una consulta en què els 
veïns d’Aiguafreda van optar 

de forma clara per canviar 
de comarca. El 60,6% dels 
votants van decantar-se per 
Osona, mentre el 35,4% pre-
feria mantenir-se al Vallès 
Oriental. Hi va haver un 4% 
de vots en blanc o nuls. 

El compromís dels grups 
municipals era traslladar la 
decisió de la ciutadania en 
un pronunciament del ple. 
Aquestes setmanes s’està tre-
ballant en tot l’argumentari 
històric, tècnic i jurídic que 
s’inclourà a l’acord i que ha 
de ser la base de la tramita-
ció de la petició a la Generali-
tat. L’alcalde, Miquel Parella 
(Junts) destaca la importàn-
cia de fer una bona argumen-
tació de la proposta que van 
votar majoritàriament els 
veïns. 

Mor la germana 
Joana de l’escola 
El Carme Vedruna 
de Manlleu

Manlleu La germana Joana, 
molt coneguda a Manlleu per 
la seva trajectòria com a reli-
giosa i docent a l’escola d’El 
Carme Vedruna, va morir 
divendres passat a Manresa 
als 98 anys. La germana Joan 
va arribar a Manlleu el curs 
1978/79 i va formar part de 
la plantilla de professors fins 
el 1997. Al llarg de la seva 
llarga trajectòria al municipi 
osonenc hi va fer classes de 
llengua castellana, socials i 
religió. Un cop jubilada enca-
ra va fer alguna classe de 
reforç a alumnes del centre, 
bàsicament nouvinguts. Des 
de feia uns anys estava reti-
rada de la vida pública i resi-
dia a Manresa. En una entre-
vista a EL9NOU l’any 2006 
reconeixia que havia sigut 
“una professora exigent”, 
i que quan renyava ho feia 
amb l’objectiu que l’alumne 
“reflexioni i si cal esmeni la 
seva errada”.

Dol a Roda 
per la mort 
de l’exregidor 
Rosendo Quintana

Roda de Ter L’Ajuntament 
de Roda de Ter va lamentar 
la mort dissabte passat de 
Rosendo Quintana Banús, 
qui va ser regidor del consis-
tori rodenc durant un man-
dat, entre el 1991 i el 1995. 
Quintana va entrar com a 
únic regidor de la llista inde-
pendent Osona Municipal. 
Tenia 82 anys.

Maria Carme Serrabou 
i Oñós

Vídua d’Antonio Vilà Cañellas
Ha mort cristianament el dia 20, a l’edat de 96 anys.

A.C.S.

Els seus fills, Josep M. ( ) i Imma, Antoni i Marta, Jordi i Blanca, 
M. Carme i Pep, i Núria; nets, besnets; germana, Carolina; 
nebots i tota la família, en participar-vos tan sentida pèrdua, us 
demanen que la recordeu en les vostres oracions i us agraeixen 
les mostres de condol rebudes, així com l’assistència a l’acte de 
l’enterrament.

Tavèrnoles, agost de 2022

Joan Cussó
i Ribó

Ha mort cristianament el dia 20, a l’edat de 85 anys.
A.C.S.

La seva esposa, Dolors Pujol Vilaró; fills, Josep ( ), Joan, i Eduard 
( ); germans, Maria ( ), Angelina ( ), Lluís ( ) i M. Àngels; 
germans polítics, Josep M. Ordeig ( ), Roser Codina, i José 
Ma García; nebots, cosins i tota la família, en participar-vos tan 
sentida pèrdua, us preguen que el recordeu en les vostres oracions 
i us agraeixen les mostres de condol, així com l’assistència a la 
cerimònia de comiat.
També volen donar les gràcies a tot el personal de la Residència 
El Nadal de Vic, pel seu caliu humà i les atencions rebudes.

Vic, agost de 2022

Maria Carme Serrabou 
i Oñós

La Junta directiva i socis del Club Atlètic Vic compartim el 
dol amb la família i amics de Maria Carme Serrabou, esposa 
d’Antoni Vilà, i mare d’en Josep Maria Vilà, expresidents, 

promotors i líders històrics de la nostra entitat.

Et recordarem per sempre. En Pau descansi.

Vic, agost 2022

Carme Sitjà
i Estebanell
Vídua d’Antoni Freixanet i Prat

Morí cristianament el dia 24 d’agost a l’edat de 98 anys

A.C.S.

Els seus fills, Margarita i Pep, Toni i Dolors; nets, Olga i Quico, 
Toni i Natàlia, Guillem i Glòria, Núria i Eloi; besnéts, Adrià, Pau, 
Margaret, Caterina, Biel, Pep, Alguer; cuidadores, Nestan i Tina; 
familiars, amics i tots els que l’estimem i recordarem us ho fem 
saber.
Domicili: avinguda Pompeu Fabra, 47.

Torelló, agost de 2022

Carme Sitjà
i Estebanell

Morí cristianament el dia 24 d’agost a l’edat de 98 anys

A.C.S.

Els consells d’administració de Benzinera del Ter SL i 
Móvil La Gleva, SA volem expressar el nostre condol i 
unir-nos al dolor de la família.

Torelló, agost de 2022

Rosendo Quintana
Banús

Regidor de l’Ajuntament de Roda de Ter del 1991 al 1995
 Va morir el dissabte 20 d’agost de 2022.

El consistori vol expressar el seu condol i s’uneix al dolor de 
la família i amics.

Roda de Ter, agost de 2022

Pere Cuberta i Masvidal
8è aniversari. Morí cristianament el dia 27 d’abril de 2014

A.C.S.

Gràcies pels bons records que ens heu deixat. La vostra família 
que us estima, us tindrà sempre en el seu record.

Vic, agost de 2022

Josep M. Cuberta i Fauria
En Pepe

22è aniversari. Morí cristianament el dia 28 d’agost de 2000

Angelina Fauria i Cornellà
30è aniversari. Morí cristianament el dia 6 de juliol de 1992
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També podeu trobar EL 9 NOU a les següents 
poblacions de la costa:

Subscriptors i lectors d’
Llibreries a la costa

Des de l’1 de juliol
fins al 9 de setembre

Blanes

 Botiga Katy
C. Jaume Ferrer, 1

 ES Cred Blanes
C. Accés Costa Brava, 136

 Eventia Press
C. Esperança, 13

 Llibreria Elena
Av. Vila de Madrid, 23

 RB3
C. d’Alberes, 47

Cadaqués

 Llibreria Rahola
Av. Caritat Serinyana, 2

Calella de Palafrugell

 Magatzem Lloveras
C. Pirroig, 1

 Supermercat Anna
Pg. Torre, 58

Calonge

 ES Cred Calonge 
(Petronor)
C. Gi-667 Pk 1,03

 Valvi Calonge
C. La Bisbal, s/n

Castelló d’Empúries

 Esclat Castelló 
d’Empúries
C. La Closa dels Frares, s/n

El Port de la Selva

 Llibreria Corominas
C. Illa, 8

L’Estartit

 Càmping Les Medes
Pg. Camp de l’Abre

 Llibreria Elias
C. Santa Anna, 11

 Llibreria Marta
Av. Grècia, 2

L’Escala

 Bon Preu L’Escala
C. Closa d’en Llop, 80

 Llibreria Camp Rabassa
Av. Montgó, 41

Llafranc

 Llibreria Font
Francesc de Blanes, 20

Llançà

 Fotografia Vicenç 
Pumareda
C. Major, 6

 José M. Gros Suriñach
C. Castella, 2

Lloret de Mar

 Bon Preu Sau
C. Torrentó, 43

 Estanc núm. 3 Maria 
Riera
Pl. Venècia, 10-12

 Mic-Mic
Av. Vila de Blanes, 37 
(Terminal Bus 53) 

 Motlle Color
C. Pere Codina i Mont, 57

Palafrugell

 Esclat Palafrugell
Av. Espanya, s/n

 Esclat Palafrugell
C. C-31, s/n

 ES Cred Palafrugell
Av. de España, s/n

 SGEL Llibreria Costa 
Brava
C. Raval Inferior, 3

Palamós

 Bon Preu (Pla del Llop)
C. del Pla del Llop, 2

 Bon Preu Palamós
C. St. Joan B. Salle, s/n

 Guerap
C. President Macià, 16

 Llibreria Europaper
Av. Catalunya, 31, local 2

Establiments
on es poden 
bescanviar els 
VALS

Establiments on 
es pot comprar 
EL 9 NOU

Llegenda

Pals

 Autoservei Montserrat
Av. Mediterrani - Platja de 
Pals, s/n

Platja d’Aro

 Catalina García Puertas
Av. Cavall Bernat, 127 bis

 Ciber d’Aro
Av. Costa Brava, núm. 6

ES Cred Platja d’Aro
Av. Castell d’Aro, 122

 Llibreria La Vela
Av. Ciutat de Girona, 33

 Regal’Aro
C. Santiago Rusiñol, 3

 Susana G-94
C. Galeries Sant Lluís, 56

Roses

 Llibreria Canyelles
Av. Díaz Pacheco (platja 
Canyelles Petites), 7

 Llibreria Mas Blanch
C. Mas Oliva, 20

S’Agaró

 S’Agaró Premsa
Av. Platja d’Aro, 282

Sant Antoni de Calonge

 Bon Preu Sant Antoni 
de Calonge
Av. Catalunya, 1

 Llibreria Dalmau
Pl. Catalunya, 2

 Valentina Mar
Pg. Marítim, s/n

Sant Feliu de Guíxols

 Esclat Sant Feliu de 
Guíxols
C. Girona, s/n

 Agustí Roldós Soler
C. Anselm Clavé, 5

 Estanc Claramunt
C. Girona, 41

Sant Pere Pescador

 Gemma Silvestre Roig
C. del Mar, 23

Santa Margarida (Roses)

 Llibreria Mallol
Av. Gola Estany, 28

Tamariu

 Llibreria Patxei
Pg. del Mar, 24 

Torroella de Montgrí

 Bon Preu Torroella de 
Montgrí
Av. Lluís Companys (pol. del 
Lledoner), s/n

 Llibreria Elias
C. Major, 11

Tossa de Mar

 Esclat Tossa de Mar
C. Lluís Companys 
cantonada c. Francesc 
Macià, s/n

 Estanc Capell
C. La Guàrdia, 20
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Cada cop que penso en el Ripoll 
que deixarem als nostres nets, haig 
de fer un esforç per recordar que 

per sort o per desgràcia, encara no he procreat, 
o sigui que no cal que faci ciència-ficció. Si m’ho 
miro des d’un punt de vista egoista, la preocupació 
sobre el futur de la vila, hauria de ser bastant rela-
tiu si no fos per un detall: crec que amb el temps 
m’estimo bastant el meu poble.

En tot cas la diagnosi d’allò que serà el munici-
pi d’aquí a mig segle no sembla el més optimista. 
El Ripoll històric, el del barri vell, dels ravals, els 
racons amb encant com el carrerot d’en Campru-
bí o el carrer Tallaferro, pateixen una degradació 
indigna de la nostra història. Però no cal rebuscar 
pas tant. Al mateix carrer Sant Pere o a la plaça dels 
Porcs hi ha edificis sencers sense cap mena d’ac-
tivitat, que esperen inútilment durant anys que 
s’hi faci alguna reforma o bé que es venguin a algú 
que en sàpiga treure el valor que indubtablement 
tenen. Són el que s’anomena habitatges amb mol-
tes possibilitats, tot i que de moment es limitin a la 
degradació més absoluta o directament a un futur 
enderroc. També hi ha blocs ocupats, amb migrants 
que viuen en unes condicions de salubritat ínfimes, 
que generen controvèrsia entre els veïns, i que 
de retruc contribueixen a l’engreix de comentaris 
xenòfobs i la promoció de les propostes polítiques 
que s’hi recolzen.

La tendència dels propietaris és generalment la 

de la deixadesa, la de la terra cremada en espera 
que un miracle revalori els seus edificis per art de 
màgia, a fi de treure’n un major benefici que mai 
arribarà. I és que la decadència no sol ser un fac-
tor a l’alça, sobretot en el mercat immobiliari. Just 
abans de 2008, amb la bombolla infladíssima i el 
sector sobresaturat a les grans ciutats, alguns grups 
o fons d’inversió van fer arribar els seus tentacles a 
Ripoll per comprar edificis sencers del barri vell, 
utilitzant estratagemes metropolitans per fer fora 
els seus inquilins més antics. La crisi del totxo els 
va esclatar als morros, i van perdre-hi bous i esque-
lles. La justícia poètica va ser efímera, perquè una 
dècada i mitja més tard els blocs segueixen buits i 

oferint una imatge lamentable.
Aquest estiu he estat testimoni d’allò que trans-

met el centre històric als visitants. He sentit adjec-
tius poc elogiosos, i alhora he recordat la poca 
importància que els representants polítics dels 
diferents partits –dels quals pràcticament cap hi 
té la residència– li donen. Pels motius que sigui no 
és un objectiu prioritari, a no ser per acollir mer-
cats, fires, festes, correfocs i altres activitats popu-
lars culturalment innòcues. I fins i tot campanyes 
benintencionades per revitalitzar el teixit comer-

cial de dubtosa efectivitat, com la d’instal·lar apa-
radors a locals buits. Durant el seu primer mandat, 
l’alcaldessa Teresa Jordà va afirmar que incremen-
taria els impostos als propietaris de pisos buits. A 
l’hora de la veritat, res de res. Portem dècades amb 
pisos, carrers, i un barri sencer, el troncal de la vila, 
que ens cau a sobre. I no és que els altres més peri-
fèrics tinguin cap atractiu arquitectònic, víctimes 
d’unes tendències que més que en el primer art, 
semblen recolzar-se en la primera depressió.

Potser si tingués fills jo també hauria marxat a 
viure a Ribes de Freser, a Barcelona o a Edimburg, 
com un alt percentatge dels meus companys de 
generació. Per més que m’estimi Ripoll.

Jordi Remolins   
@jordiremolins

La Pilarín

Portem dècades amb pisos, 
carrers i un barri sencer,  

el troncal de Ripoll, que ens 
cau a sobre
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EL 9 NOU

Amb la pandèmia s’ha multi-
plicat el turisme de proximi-
tat i la voluntat de conèixer el 
país i el medi natural. Ho hem 
vist aquest estiu, per exemple, 
amb els col·lapses que s’han 
viscut les darreres setmanes 
al pantà de Sau, que han obli-
gat a prendre mesures dràs-
tiques com la de restringir 
l’accés només a les persones 
que havien fet reserva prèvia, 
o fa uns mesos amb el Parc 
Natural del Montseny o els 
municipis del Collsacabra. Al 
Ripollès ja fa temps que es va 
haver de limitar l’aforament 
al Torrent de la Cabana per 
aconseguir un equilibri entre 
el respecte al medi natural, 

el dret de les persones a acce-
dir-hi i les molèsties que això 
suposa per a les persones que 
viuen en aquests municipis. 
El debat es mantindrà o, fins 
i tot, es podria accentuar les 
properes setmanes i mesos 
quan comenci la temporada 
de bolets. Per això cal de mica 
en mica prendre consciència 
tots plegats que s’ha de regu-
lar i que cal posar-hi ordre. 
És molt important que les 

decisions es prenguin des del 
propi territori, que no passi 
el que darrerament succeeix, 
que es tendeix a imposar una 
visió metropolitana al món 
rural. En parla en aquesta 
edició l’osonenc Marc Costa, 
director general dels Agents 
Rurals. Passa amb l’accés al 
medi, on tothom té la sensa-
ció que tot és de tots i això 
no és cert. Tres quartes parts 
dels boscos de Catalunya són 

propietats privades. Seria bo 
que s’hi pogués accedir però 
de forma controlada, que la 
gent respectés el medi i que 
els propietaris n’obtinguessin 
uns beneficis que els perme-
tessin fer una bona gestió 
forestal. Una gestió que és 
gairebé imprescindible davant 
l’augment de temperatures 
i l’elevat risc d’incendi que 
es combina amb uns boscos 
carregats de combustible. 

Aquesta visió metropolitana 
imposada al món rural tam-
bé es veu a l’hora d’afrontar 
problemes greus com el de la 
fauna cinegètica. La colònia 
de 250.000 exemplars de sen-
glars que hi ha a Catalunya 
s’hauria de reduir de forma 
dràstica perquè estan perjudi-
cant les persones que viuen de 
la terra. Tot i que la seva feina 
està mal vista, la caça és l’únic 
instrument que hi ha per 
combatre la plaga d’aquests 
animals. Davant la manca de 
relleu dels caçadors, el direc-
tor general dels Agents Rurals 
obre la porta a la creació del 
caçador professional. És inte-
ressant que veus com la seva 
siguin escoltades en despatxos 
de Barcelona.

Que la visió metropolitana 
no s’imposi al món rural

El Ripoll dels nostres nets
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Ramon Casanoves                           

La costa catalana sobreïx d’arquitectura 
modernista i jardineria romàntica, i S’Agaró 
completa la creativitat artística del catalanis-
me burgès a la Costa Brava amb una ciutat-jar-
dí d’estil noucentista. L’arquitecte gironí Josep 

Masó (1880-1935) va  visitar diverses vegades i al llarg de la 
seva carrera professional les cases-jardí alemanyes, estudiant-
ne la funció social que realitzaven i quedant fermament con-
vençut que aquest model urbanístic convenia a la Catalunya, 
que a poc a poc, anava superant l’exageració del Modernisme 
i imposava la contenció del moviment noucentista. Amic de 
l’arquitecte Josep M. Pericas (Vic 1881-1966), es van presentar 
conjuntament al concurs patrocinat per la Mancomunitat de 
Catalunya l’any 1917, per a la construcció de la clínica mental 
de Santa Coloma de Gramenet, a la finca Torribera, i urbanit-
zant-la com a ciutat-jardí. Convocatòria que van guanyar.

L’estil de l’arquitecte Masó va seduir l’empresari gironí de 
Sarrià de Ter Josep Ensesa i Gubert (1892-1981), i li proposà 
la construcció d’un xalet vora mar, al nord de la platja de Sant 
Feliu de Guíxols, en un territori de vent i cabres. L’arquitecte 
va lloar la iniciativa que feia honor el desig expressat pel seu 
pare un temps abans. El xalet hauria de ser la primera pedra 
d’una ciutat-jardí arran de mar, tal com es feia a la francesa 
Costa Blava. I així sorgí el 1924 la magnifica construcció  de la 
casa Senya Blanca, model per a la resta de xalets en construc-
ció i uns anys després ja es podien comptar més de 40 edifica-
cions, les pistes de tennis, el famós hotel l’Hostal de la Gavi-
na i una església. Una gran operació urbanística i econòmica, 
però també cultural, que preservava la idea original de fer una 
ciutat-jardí integrada a la naturalesa i una arquitectura res-
pectuosa amb l’entorn i mirant el Mediterrani.

De fet, l’empresari Josep Ensesa i Gubert, va aprovar el 
projecte convençut que els nous edificis tindrien una unitat 
d’estil i donarien la imatge d’una societat ordenada, civilit-
zada, un espai reservat a una classe social educada, catalanis-
ta i amable i un lloc on la Dictadura de Primo de Ribera no 
entraria mai. L’arquitecte va tenir molta cura en els detalls 
dels interiors dels xalets, en els jardins i en la decoració de 
l’Hostal de la Gavina ampliat anys després. Es tractava d’evo-
car simbòlicament els valors tradicionals de la masia catalana, 
ideari dels promotors del projecte. Una gran operació finance-
ra i amb un missatge ideològic clar: ensenyar un espai ordenat 
i amb un gust estètic clàssic i contingut, que era la proposta 
del Noucentisme. Comparant aquesta etapa constructiva a la 
Costa Brava i el desgavell i l’especulació desenfrenada durant 
el règim franquista, amb la ideologia del diner ràpid i sense 
gaires escrúpols, Senya Blanca podia haver estat un model 
equilibrat a seguir, no a tota la costa, però sí a les parts més 
emblemàtiques i obeint  normes i criteris que ara anomenem 
ecològics.

La predisposició de Josep Ensesa i el recolzament  incondici-
onal de la família que l’ajudava en la gestió, va poder finançar 
generosament espais oberts com el camí de ronda amb aque-
lles glorietes sobre el mar que donen una visió clàssica a la 
ciutat-jardí, i l’església construïda amb centralitat i referència 
del nou poble. La primera casa van voler que es digués Senya 
Blanca. Abans era un mur tocant a mar pintat de blanc per ori-
entar els pescadors l’arribada a terra amb seguretat. La prime-
ra casa prengué el nom de Senya Blanca i va passar a ser el nou 
punt d’orientació marítima.

L’única vegada que vaig fer estada a l’Hostal de la Gavina, 
fou en motiu d’un concert de Mozart interpretat al templet 
davant al mar. L’estiu feia el ple i la lluna també, mentre el 
discret oreig de les onades i la  fresca de  la  marinada  acom-
panyaven   dolçament   la  música   mozartiana. A dins L’Hostal 
de la Gavina les converses no paraven  d’evocar el reguitzell 
de personalitats que havien menjat, begut i altres coses dins 
aquelles històriques parets de cinc estrelles, o als anys 50 en 
més estrelles per metre quadrat del món: Hollywood s’havia 
traslladat a S’Agaró. Recordaven les excentricitats d’Orson 
Welles, la bellesa d’Ava Gardner o d’Elizabeth Taylor, i la pre-
sència definitiva quan apareixia Sean Connery, Jack Nicholson 
o Robert De Niro. Del país hi anaven polítics, intel·lectuals, 
escriptors i pintors d’abans i de després de la guerra. Dos giro-
nins imprescindibles a l’Hostal de la Gavina foren Salvador 
Dalí i Josep Pla, senya blanca de la cultura catalana. Per refres-
car aquest estiu que ja s’acaba, aniria bé imaginar un tros de 
conversa roquera sortida de les xerrades informals que es pro-
duïen a les vesprades a l’Hostal de la Gavina, i en dies de repòs 
del grup Santana o de la inefable Lady Gaga, precisament en 
aquell indret on passa un rierol anomenat Agaró.

TRIBUNA

S’Agaró

V.
P.

Cinc anys després dels 
atemptats dels 17A es 
desconeix perquè els ter-
roristes van abandonar 
una furgoneta a Vic 

Localitzen a Barcelona 
una dona que havia 
desaparegut a Santa 
Eulàlia de Riuprimer

L’esquiadora Mariona 
Boix comença el 
tractament per 
recuperar-se la lesió

Mor l’hermana Joana, 
de l’escola el Carme 
Vedruna de Manlleu

Un motorista ferit greu 
al Circuit d’Osona

1

2

3

4

5

+ vist EL9NOU.CAT

El canvi climàtic i 
la sequera també 
fan que pugi la 
temperatura de 
l’aigua dels rius, 
amb efectes sobre 
la biodiversitat. 

Des del Museu del Ter de 
Manlleu, el CERM ho monito-
ritza i advoca per  un consum 
responsable dels recursos.

PROTAGONISTES

Els ramaders oso-
nencs exporten 
100.000 litres 
setmanals de llet 
a Itàlia, que la 
compra per la seva 

qualitat. Fan ben fet de bus-
car mercats però, com diuen 
ells mateixos, és senyal que 
quelcom no funciona a casa. 

Després d’una 
temporada com-
plicada a causa de 
dues lesions, l’at-
leta de muntanya 
d’Ogassa Clàudia 

Tremps ha acabat segona a 
la TDS, la cursa de 145km de 
l’Ultra Trail del Montblanc. 
Una plata amb regust d’or. 

Vicenç Fabré                
Pres. Coop. Plana de Vic

Clàudia Tremps              
Ultrafondista

Marc Ordeix                
Coordinador del CERM

El Giracirc ha 
pogut recuperar 
la normalitat, en 
una edició que el 
cap de setmana 
va omplir de visi-
tants Collsuspina. 

Un èxit per a les arts del circ, 
cada vegada més innovado-
res i amb més públic, i per als 
projectes socials del festival. 

Xavier Vinuesa                
Director del Giracirc

Jordi 
Vilarrodà

Dimarts, 22. 
Coincidint 
amb el dia de 
mercat i amb 
la tornada a 

casa dels primers que acaben 
les vacances, Vic comença a 
recuperar el pols vital. Penso, 
i ho he dit en aquest espai, 
que la ciutat no s’acaba de 
creure del tot el seu potencial 
turístic, malgrat que hi fa 
inversions ben encaminades 
com la del Vicpuntzero. Per 
sort, aquest meravellós espai 
de benvinguda al visitant, 
juntament amb la catedral, 
el Temple Romà i el Museu 
Episcopal, són oberts. Poca 
oferta cultural més troba-

ran. Com sempre, la ciutat 
no considera convenient 
oferir als forans res que els 
pugui entretenir més enllà 
d’aquests llocs patrimonials. 
Els concerts del diumenge a 
la tarda a la plaça del Carbó, 
organitzats per la Jazz Cava, 
són com un illot en el desert. 
I predicar en el desert és el 
que fa cada any un servidor 
de vostès quan fa aquesta 
observació. Per cert, els res-
tauradors que han decidit no 
fer vacances aquest agost tre-
ballen tant com poden a les 

hores de dinar. Hi ha visitants 
(i vigatans que no marxen de 
vacances), i hi ha negoci. 
Dimecres, 23. Ens costa enca-
ra d’entendre que l’arquitec-
tura contemporània també 
és patrimoni, com ho pot ser 
una església romànica o una 
casa modernista. L’edifici de 
la Pista, a Balenyà, n’és un 
exemple. Una de les obres 
primerenques signades per 
un dels grans arquitectes con-
temporanis catalans, Enric 
Miralles, conjuntament amb 
Carme Pinós, també un nom 

rellevant en el mateix àmbit. 
Va tenir problemes, sí, en part 
perquè se l’estava utilitzant 
com a seu d’un ajuntament, 
funció per a la qual no havia 
estat concebut. Però existeix, 
i cal buscar-li un ús que li 
doni vida. I a vegades, això 
depèn d’un detall tan senzill 
com encertar la persona que 
porti el bar.
Dijous, 24. El Bioritme, ara a 
Torelló, tancarà els festivals 
d’estiu que van començar 
amb el Cabró Rock de Vic. 
Dues cites grans que n’han 
emmarcat moltes de més 
petites, que en general han 
funcionat bé. L’estiu postpan-
dèmic, amb matisos, deixa un 
bon regust. El públic tenia 
ganes de recuperar dos anys 
de restriccions. 

Vic a l’agost, patrimoni 
‘modern’ i festivals

A correcuita
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No plou com 
plovia, sí. Però 
és fal·laç argu-

mentar que la manca de pluja 
és la gran (i única) causa de la 
manca d’aigua.

La gestió dels  recursos 
hídrics s’ha fet ignorant a cons-
ciència el fet que els recursos 
naturals són limitats. I ara 
tenim unes quantes generaci-
ons acostumades a malbara-
tar-los, i sense cap consciència 
d’estalvi ni de reaprofitament. 
Per acabar-ho d’adobar, les 
institucions gairebé no han fet 
cap pas legislatiu per forçar 
accions encaminades a revertir 
les dinàmiques que vivim.

Pobles que no tenen aigua 
de boca perquè se la queden 
macrogranges i indústries 
(Lluçanès, Moianès, Bages), 
rius secs i pobles sense aigua 
perquè es fa prevaldre l’ali-
mentació dels pantans sobre 
el cabal del riu (del Siurana, 
1.000 litres/segon van al pantà 
i retornen al riu 20 l/s mentre 
hi ha pobles que s’han d’abas-
tir amb cisternes), depurado-
res que llencen al mar aigua 
que es podria depurar i reapro-
fitar (la de Reus, 300 l/s), aqüí-
fers contaminats amb nitrats 
per granges de porcs (Osona, 
Bages, Segrià...) i pel cultiu de 
plantes ornamentals (Mares-
me), etc.

Hi ha, i tot just comença, una 
sequera no (només) causada 
per la manca de pluja: causada 
per la poca previsió i la por a 
legislar.

I, com amb l’aigua, amb tots 
els altres recursos naturals.

Qui fa la 
sequera?

Víctor 
Sunyol 
@victorsunyol

SI...

Cada vegada que hi ha algun incendi de grans 
proporcions apareixen un munt d’experts que 
donen opinions pròpies i alienes amb una con-
tundència esfereïdora. I sí, tots els mitjans de 

comunicació en parlen… Fins que apareix qualsevol altra notí-
cia que fa oblidar l’anterior. Així estem des de fa anys, molts 
anys.

Els que vivim a la Catalunya rural-forestal, hem conviscut 
amb incendis des de petits. Això sí, en aquells temps pocs 
incendis es feien grans, perquè hi havia gent en el territori 
com per anar-hi de seguida. Per fer-nos-en una idea, si en el 
meu municipi hi havia 187 cases de pagès habitades, cent anys 
enrere, el dia d’avui en queden 11. Sí, sí, onze, de manera que 
espais immensos estan deserts de gent.

I no només de gent, sinó que tampoc hi ha prou bestiar per 
a fer neteja del sotabosc. Ja no tenim cap ramat de xais, ni 
de cabres, els millors netejadors, i pocs, de vaques. Queden, 
doncs, milers d’hectàrees on la neteja només va a càrrec de la 
fauna salvatge: cérvols, cabirols, porcs senglars...

Aquesta desertització costa molt de fer-la reversible perquè 
poca gent està disposada a anar a pagès i viure en condici-
ons precàries de comunicacions i serveis. És fàcil somiar, però 
difícil topar amb la realitat del dia a dia. I no hem tocat fons, 
perquè quan parlem amb els pagesos i ramaders en actiu, són 
pocs els que tenen relleu. Posaria el nivell en un cinquan-
ta per cent, d’aquí que la cosa té tendència a empitjorar, en 
comptes de millorar.

Què es pot fer? Què caldria fer? Tots els propietaris de bos-
cos, pagesos i ramaders estan cansats de fer papers. Ja no es 
pot treballar sense tenir al costat una gestoria o una persona 
de la família que dediqui 15 o 20 hores a la burocràcia. I no 
només a la burocràcia productiva sinó a tota aquella que no 
dona cap resultat. Fa ben pocs dies vaig parlar amb un parell 
de propietaris que em van explicar que després d’omplir un 
munt de papers per fer una neteja de bosc, els va arribar la 
notificació negativa. Sol ser habitual.

Si volem preservar els boscos, i amb ells el territori, s’han 
de fer canvis en profunditat, en tots els àmbits relacionats 
amb el món rural. La gran prioritat implica evitar tancaments 
d’explotacions. És la primera de les urgències, perquè cada 
un que perdem, ja no el recuperarem. En segon lloc, facilitar 
les accions i actuacions, suprimint passos i gestions que avor-
reixen pagesos i ramaders, i treure el concepte que tots són 
presumptes infractors a falta de provar-ho.

En tercer lloc, ha d’haver-hi importants dotacions pressupos-
tàries per fer rendibles els boscos. Ara no ho són. I si no ho són, 
ningú esperi que algú inverteixi en un sector per prerdre-hi 
diners. Per ser-ho, cal fomentar el retorn de boscos a pastures, 
posar-hi bestiar, pagar-lo adequadament i fer-lo permanent.

Hi ha un quart element a reflexionar i a facilitar, com seria 
l’increment de boscos comunals i municipals. Antigament, era 
tradició compartir boscos i pastures entre tots els propietaris 
de cases de pagès. Hi ha un cert nombre de pobles on aquest 
sistema funciona, i funciona molt bé. I en altres, hi ha boscos 
municipals, degudament gestionats. Per què no incrementar 
les superfícies de boscos municipals facilitant subvencions 
públiques per comprar finques privades? Països com Suïssa 
tenen els boscos públics, amb una gestió esplèndida.

Aquí, si molts ajuntaments disposessin d’ajudes, podrien 
comprar finques que ara estan en venda, per gestionar els seus 
recursos, facilitar alguna implantació rural, i evitar incendis, 
mitjançant una bona gestió dels boscos. A més, la gent veuria 
com a seu el bosc, i el tractaria millor. No descobreixo res, és 
habitual en determinades províncies d’Espanya aquesta propi-
etat i gestió que a la tardor es tradueix en ingressos per anar 
a collir bolets, i a l’hivern amb altres ingressos per a collir 
tòfones, etc.

No parlo d’expropiacions ni altres mesures coercitives, no, 
no, parlo de compres. Amb una partida de 8 o 10 milions a 
l’any, en els pressupostos de la Generalitat, seria possible en 
uns quants anys, que un centenar de municipis poguessin 
tenir bosc municipal o haver d’ampliar el que ja tenen.

Afegit a tot plegat, ha de quedar clar que toca quadricular 
els grans boscos per evitar línies contínues de masses fores-
tals. Tenir espais de cent o cent cinquanta metres entre un 
bosc i altre per dedicar-los a pastures, és una de les millors 
franges de protecció, o tenir-hi conreus resistents als incen-
dis. En fi, hi ha solucions, sempre que el govern de torn assu-
meixi les seves competències amb el rigor que pertoca. Aquest 
no és el cas que tenim.

Joan Roma  
Exalcalde de Borredà

Incendis i boscos

Fa uns dies es va fer una crida ciuta-
dana per recollir fons per a la recons-

trucció de part de la coberta de l’església de Santa 
Maria de Camprodon, un temple iniciat el segle 
XIV i amb un esvoranc a la coberta, de 40m2. Un cas 
semblant ha tingut lloc al País Valencià, ja que el 7 
d’agost es va ensorrar la volta d’una capella de l’es-
glésia de Santa Maria Magdalena de Sollana. I enca-
ra, fa un any també s’ensorrà la teulada de l’església 
de Santa Maria d’Ollers, a Barberà de la Conca. Cal 
recordar, finalment, que el gener de 2016 s’enfon-
sà el campanar de l’església de Rosselló, al Segrià. 
Aquests fets, d’esglésies que s’han de restaurar, 
m’han recordat Sant Francesc d’Assís en un episodi 
que té un cert paral·lelisme. 

Va ser l’hivern de 1205, quan un dia Sant Francesc 
sortí a caminar i entrà a l’església de Sant Damià, 
als afores d’Assís, que estava mig enrunada. Men-
tre Francesc resava davant el crucifix, va tenir una 

visió del Crist crucificat, on sentí que Jesús li deia: 
“Francesc, repara la meva Església. ¿No veus que 
s’esfondra?”. El Senyor feia referència l’esfondra-
ment de l’Església com a comunitat dels seguidors 
de Jesús, però Sant Francesc va creure que es referia 
a l’església de Sant Damià. Per això el sant d’Assís 
va anar a la botiga de roba del seu pare i vengué les 
teles, perquè amb els diners es pogués reparar aquell 
temple. Però el rector de Sant Damià no acceptà els 
diners que li va oferir Francesc, pensant-se que era 
una broma d’aquell jove joglar i també per por a la 
reacció dels pares del pobrissó d’Assís. Per això Sant 
Francesc decidí quedar-se a l’església per restaurar-
la ell mateix i alhora ajudar els pobres. Hi ha la pel-
lícula de Franco Zefirelli, Germà sol, germana lluna”, 
que mostra d’una manera bellíssima aquest episodi 
de la vida de Francesc, mentre reparava l’església de 
Sant Damià.

Com ha dit el teòleg Leonardo Boff, Sant Francesc 
“va començar un moviment de renovació de l’Esglé-
sia, vivint amb els leprosos i predicant en la llengua 
del poble i no en llatí”. També el papa Francesc, diu 
Boff, elegí aquest nom “perquè s’adonà que l’Esglé-
sia està en runes per la desmoralització, degut als 

escàndols que han afectat la moral i la credibilitat”. 
Per això, continua Boff, “Francesc no és un nom sinó 
un projecte de l’Església”, que ha de ser “pobra, sen-
zilla, evangèlica, allunyada dels palaus i del poder” i 
on el papa la presideix i la serveix en la caritat.

Reparar l’Església, que és la comunitat dels segui-
dors de Jesús, és missió de tots els cristians, bisbes, 
preveres, religioses i laics, amb el guiatge valent i 
audaç del papa Francesc. Hem de reparar l’Església 
perquè sigui com Jesús la va pensar: un signe de 
misericòrdia i d’esperança per al nostre món. Una 
Església al centre de la qual hi ha d’haver Jesús, no 
els dogmes, ni el Codi de Dret Canònic, ni la Tradi-
ció. Una Església servidora dels pobres, amb diàleg 
amb la cultura i amb el món modern, oberta a l’ecu-
menisme i font d’alegria i de comunió. Aquest és el 
repte que tenim els cristians, per tal de construir 
una Església creïble i fidel a l’Evangeli. 

De la mateixa manera que Sant Francesc va repa-
rar l’església de Sant Damià, vuit segles després 
també cal arreglar l’esvoranc de l’església de Santa 
Maria de Camprodon. Penso, a més, que restaurar 
aquests temples hauria de ser com un signe que ens 
mogui a reparar l’Església de Jesús, perquè sigui 
veritablement una llar oberta a tothom i un hospital 
de campanya per acollir tots aquells que la vida i els 
homes han ferit i maltractat. 

Francesc, repara la meva Església

Josep Miquel Bausset 
Monjo de Montserrat
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S e m p r e  h e 
p e n s a t  q u e 
no soc un bon  

polemista. La realitat no la 
veig mai ni blanca ni negra, 
sinó tenyida per una àmplia 
gamma de matisos de color. 
Deu ser per deformació pro-
fessional que m’obligo a 
escoltar i a intentar enten-
dre tots els arguments, per 
molt contraposats que siguin 
un dels altres. Aquest estiu 
m’asseia a una sobretaula on 
un dels interlocutors va dei-
xar anar a tall de presentació 
que ell és d’aquelles persones 
que si veia una cosa de color 
verd, per molt que en realitat 
fos de color vermell i l’altra 
gent li intentés fer entendre, 
ell sempre la veuria verda. 
No vaig trigar gaire estona 
a posar-me les ulleres de sol 
per dissimular que descon-
nectava d’un debat o, més 
ben dit, d’un monòleg estèril. 
El 18 de setembre, Menorca 
acollirà el primer Congrés de 
Terraplanistes, una trobada 
inèdita d’un moviment que 
vol destapar el que segons 
ells és la gran mentida i esta-
fa que és que vivim en un 
planeta en forma de globus. 
Es veu que la convocatòria ha 
estat un èxit i han hagut de 
buscar un local més ampli per 
acollir tots els que s’hi han 
apuntat. Llegia un divulga-
dor científic que manifestava 
en un mitjà de comunicació 
que veia impossible convèn-
cer-los que, en contra del que 
canta Quimi Portet que ho 
sap tothom, la terra no és pla-
na: són gent dogmàtica que 
actuen com a hooligans d’un 
equip de futbol. Gairebé com 
alguns polítics i la seva legió 
de trols a les xarxes.

Dogmàtics
Víctor 
Palomar 
@vicpalomar

L’ACCENT

“Vic es la tierra del pan de pellizco” em deia 
un professor bromista –que també n’hi ha– 
quan encara l’única llengua oficial a casa 

nostra era el castellà. Això s’esdevenia en els temps en què 
començàvem a adquirir els coneixements de l’art de la tra-
ducció i, per tant, ens fixàvem atentament en les equivalèn-
cies entre els mots de les diverses llengües (les clàssiques 
grec i llatí, l’espanyol sobreposat, el francès tan vinculat a la 
cultura, el català natural...). Poc després rèiem les facècies 
dels cantants de la Trinca a propòsit d’un senyor petit i eixe-
rit de Santa Coloma, que es feia, pobre home!, un embolic 
amb les coses de l’idioma i traduïa literalment del català al 
castellà d’acord amb els migrats coneixements que tenia de 
la llengua de Madrid: “Si vol dir que el cotxe li fa figa, / ha 
de dir que el coche le hace higo; / I si li fa un pet com un aglà: 
/ hace un pedo como una bellota, señor eso ray!», deia la can-
çó enmig de les riallades del públic. Sobre aquest model de 
versió –abans o després dels populars trincaires de Canet– 
van ser molts els qui van fer frases castellanes enginyoses i 
ridícules: Si me quieres creer, no te envuelvas o envuelve que 
hace fuerte, mudos y a la jaula (deixava anar amb una rialle-
ta sorneguera Albert Manent), hay que dejar mear al macho 
(segons ens van assegurar que deia el gran Josep Pla), comer 
a pie derecho, hacer manos y mangas, todo corrientes, no poder 
decir haba, hacer agujero, ir haciendo, sin jugo ni brezo (com 
vam llegir en un dels articles periodístics del famós Tísner), 
hacer la vive vive, chocolate deshecho, ¿quieres decir que no 
haces de ello un grano demasiado?, la más caliente está en el 
fregadero (com no va saber acabar de dir el polític Joan Tardà 
en el parlament madrileny), ahora se me girará faena, color 
de perro como huye, el huevo como baila... És clar que també 
hi ha catalans que tradueixen literalment per pegament i mig 
el pegamento Imedio i donen el nom de mig ambient al medi 
ambient i el de certificat metge al certificat mèdic.
     Fins fa relativament pocs anys, les traduccions anaven vin-
culades a les persones (els torsimanys o intèrprets, lligats 
sovint al món del sagrat, han tingut un gran prestigi des de 
les diverses cultures primitives amb ganes de comunicar-
se) i no pas, com ocorre sovint actualment, a les màquines. 
Però les persones posseeixen la capacitat d’interpretar, això 
és, d’entendre el contingut i les circumstàncies concomitants, 
poden captar matisos i saben el significat autèntic i profund 
dels mots, per tal com coneixen també les coses. Una màquina, 
en canvi, respon només al programa que se li ha introduït, i, 
si hom vol que distingeixi matisos, aquests se li han d’haver 
indicat prèviament.
     Encara que és correcta en català la forma del refrany quan 
el riu sona, aigua porta, tanmateix la forma més genuïna seria 
potser quan els cans lladren, alguna cosa senten (com deia el 
nostre pare); igualment ocorre amb ulls que no veuen, cor que 
no plora que trobaria la seva formulació més popular en l’ex-

pressió del que els ulls no veuen, el cor no en dol (com deia la 
mare). Però a una màquina no se li pot dir que triï la millor 
opció, perquè, si més no per ara, les màquines no creuen ni 
opinen, sinó que obeeixen. I amb la seva fidel obediència fan 
autèntics disbarats, com els que en el seu dia van aparèixer al 
web de la Generalitat, en què eren traduïts a l’anglès els noms 
del president i de diversos consellers: “The President More” o 
“More President” i els consellers “Joseph and Mary Pilgrim” 
(Josep Maria Pelegrí) i “Clergy and José Luis González” (Josep 
Lluís Cleries González). Uns errors que van obligar a retirar 
d’internet la traducció.

Més recentment un divulgat diari digital amb doble versió 
castellana i catalana parlava d’una “concentració feta per xar-
xes i teníem sospites que [hi] podrien haver crepuscles [per 
grupuscles!] de persones amb caire més radical...” Tot per 
donar una tal confiança a les màquines, que ningú no creu que 
hi hagi d’haver una supervisió personal dels resultats produïts 
per l’automatisme! Altrament, sovint les màquines fan ben 
feta la seva feina i tradueixen amb tota la literalitat imagi-

nable un text al peu de la lletra. Vet aquí un exemple recent: 
“El PP, con más del 42% de los votos y una mayoría absoluta en 
el Parlamento de 58 escaños, tres más de los necesarios, obtie-
ne unos resultados históricos y su candidato, Juanma Moreno, 
que ha hecho campaña con la bandera andaluza y no con el azul 
y la gaviota popular, ha ganado desde el centro absorbiendo el 
crecimiento que daban las encuestas a Vox”. “El PP, amb més 
del 42% dels vots i una majoria absoluta al Parlament de 58 
escons, tres més dels necessaris, obté uns resultats històrics i 
el seu candidat, Juanma Moreno, que ha fet campanya amb la 
bandera andalusa i no amb el blau i la gavina popular, ha gua-
nyat des del centre absorbint el creixement que donaven les 
enquestes a Vox.” Quin és el text original? Quin és el traduït? 
Això, tal com deia el poeta, no ho sabria ni Plató... Qui vulgui 
pregustar les delícies de la llengua catalana del futur pròxim, 
podrà satisfer a bastament els seus desigs llegint la premsa 
digital bilingüe.

Però les pobres màquines no tenen pas totes les culpes: 
també n’hi ha que ens procuren diversions, cosa que pot 
passar en qualsevol moment i de la manera més insospita-
da. Una agència immobiliària oferia una casa “de tres plan-
tes més perdulàries”. A la vista de l’anunci, ningú no podrà 
negar que les màquines tenen també el seu punt de malícia: 
bé que en castellà les nostres golfes són anomenades desván, 
l’artefacte traductor va preferir tirar de picant i interpretar 
matisadament que el text original parlava d’unes noies de 
vida lleugera...

Jaume Medina  
Filòleg

Traduccions automàtiques

Una immobiliària publicava un anunci 
on oferia una casa de tres plantes més 

‘perdulàries’. Les màquines també 
tenen el seu punt de malícia

Un peluix de pèl blau. Una boca ver-
mella de pallasso. Unes dents afila-
des de tauró. Un parell d’ulls rodons 

sortits. Si sou mares o pares segur que sabeu de qui 
parlo: en Huggy Wuggy, el nou ninot monstruós 
de moda des de fa mesos. Poppy Playtime, el video-
joc de por per a adults que ha donat vida a aquest 
peluix –la seva missió a la pantalla és asfixiar amb 
abraçades fins a matar–, també ha inspirat bromes 
de terror a través de la plataforma musical TikTok. 
Bromes que han arribat a la nostra canalla i que ja 
han començat a reproduir als patis d’algunes esco-
les de primària. La primera associació de famílies 
en posar-se les mans al cap i prohibir la tinença del 

peluix a l’escola ha estat un centre concertat de la 
regió de Múrcia. Però cal que posem el crit al cel 
quan les nostres menudes es fixin en el monstruós 
Huggy Wuggy i ens demanin el seu peluix?

El primer cop que vaig sentir a parlar d’aquest 
fenomen va ser per la ràdio, en una tertúlia catala-
na –ara no recordo quina–. La periodista del progra-
ma confessava preocupada que el seu fill li dema-
nava que deixés el peluix al cotxe durant la nit per 
por. Explicava que a classe totes les companyes del 
seu fill havien demanat aquesta joguina i que ell no 

es volia quedar enrere. En aquell moment recordo 
que vaig pensar –i jutjar– que el problema d’arrel 
era que les mares i els pares donessin via verda als 
petits per jugar a videojocs de violència o terror. O 
el que encara és pitjor: ignoressin a quins videojocs 
juguen o quins canals de YouTube segueixen.

Fa un parell de setmanes, però, jo també m’hi 
vaig fixar. Passejava pel Mercat Renaixentista de 
Torrelavega, un petit poble a tocar de Santander 
(Cantàbria). Allà celebren les festes a mitjans 
d’agost i cada any munten una fira medieval on la 
majoria de les parades comercialitzen productes 
artesanals. Així el mercat es converteix en un pas-
seig medieval on pots adquirir: formatges, embo-
tits, sabons, espases o escuts de fusta... i aquest 
any, com a novetat, en Huggy Wuggy. I no en una 
o dues o tres paradetes. El monstruós peluix blau 
penjava d’un bon número d’estands lluint ame-
naçadorament les seves dents afilades en aquell 
pastitx medieval. Era impossible no fixar-s’hi. I és 
impossible que la canalla que corria per allà no s’hi 
fixés.

És quan m’hi fixo que ho veig clar
REEDUCANT LA MIRADA

Laura B. Serna 
Professora i periodista 

@LauraBSerna1

Cal posar el crit al cel quan els 
fills ens demanin el monstruós 

peluix Huggy Wuggy?
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De petits ens educaven fent-nos 
creure que tothom era bo. Que si 
algú feia una malifeta no era pas 
amb mala intenció. A mesura que 

ens anàvem fent grans ens adonàvem que no era pas 
exactament així. Per uns tot s’hi valia encara que 
perjudiquessin altres, sobretot fent córrer rumors 
infundats dels quals algú treia un rèdit. Sense la 
televisió ni tants mitjans com tenim ara, els diaris 
eren la font d’informació de la qual més ens haví-
em de refiar i en la qual havíem de creure més. Els 
discursos que sentíem, que no escoltàvem, sem-
pre eren iguals. La ràdio controlada pel règim ens 
explicava fets que no teníem a l’abast i, per tant, si 
volíem saber alguna cosa més havíem de mirar de 
connectar-nos d’amagat a aquella clandestina Radio 
España Independiente, La Pirenaica. Com que soc de 
recordar acudits d’aquell temps no puc estar-me de 
transcriure’n un que es va fer famós: un ministre de 
la dictadura  feia un discurs a Catalunya explicant el 
que es feia en una part del sud i al públic n’hi havia 
un que anava fent que no amb el cap fins que el que 
parlava li va preguntar perquè ho feia i, en respon-
dre-li que ell viatjava per aquelles terres i que no era 
veritat el que deia, la resposta va ser: viatgi menys i 
llegeixi més els diaris. I si ens ho mirem bé, poques 
coses han canviat, ja que encara que ho vegis sempre 
et diran que no ho has vist bé.

Avui, disposem de moltes maneres de tenir infor-
mació que fins ara ens era vedada. El periodisme 
no es limita a escriure el que veu sinó que, a més, 
investiga i furga per trobar els racons on hi ha la 
brutícia que els estats amaguen. També és veritat 
que hem de ser capaços de llegir les noticies segons 
d’on venen i saber entendre la ideologia del diari 
que ens la ven. Tenim exemples molt clars de peri-
odistes que es venen al millor postor sense posar-
se vermells. Només cal veure tertúlies d’algunes 
cadenes de televisió ven subvencionades pel que 
encara podem titllar de règim amb tics d’un passat 
no ventilat. La història s’escriu no tal com és, sinó 
com s’interpreta i els canvis en els llibres que ens la 
transmeten evidencien un clar interès per marcar 
les línies d’actuació segons convé a cada govern. Els 

reis catòlics els hem vestit de tantes maneres que no 
sabem ben bé ni per què en diem catòlics i per què 
canviem la manera d’entendre el seu regnat. Fins ara 
que les guerres, guanyades o perdudes, ens queda 
difícil interpretar quins eren els bons i els dolents 
de la pel·lícula. Els pares d’uns l’explicaven en blanc, 
mentre uns altres en roig. 

La democràcia ha volgut posar coses al seu lloc. 
Però en ser una democràcia descafeïnada, enca-
ra n’hi ha vivint amb el convenciment que a Franco 
l’hauríem de veure als altars. Són alguns que vestei-
xen púrpura i que, ells sí, han viscut com reis. Tot i 
així, hem d’acceptar que aquesta democràcia ens ha 
permès conèixer com es mouen les clavegueres d’un 
Estat que, violant totes les lleis ha manipulat, falsejat 
i fabricat acusacions que han tingut molta transcen-
dència en el nostre país. Lamentablement els nos-
tres polítics, no tots, no han sabut estar a l’altura per 
combatre i respondre amb contundència uns governs 
als quals ja els va bé que tot s’hi valgui. Ara ens tro-

bem que van sortint converses privades que mai ens 
haguéssim pogut imaginar. És veritat que qui ens les 
transmet ho fa amb despit ves a saber de què o de 
qui. Però tot i la maldat que demostra el comissari 
que ens les fa arribar és bo que les puguem conèixer 
i, per tant, que per part dels detractors d’alguns polí-
tics catalans, s’hagin de menjar tot el que havien dit. 
Així i tot, serà difícil que els afectats puguin retro-
bar-se amb una societat que els va condemnar sense 
esbrinar on era la veritat.

Hem escoltat com una Cospedal ens titllava als 
catalans de covards. El que no ens va dir és què creia 
que havíem de fer per no ser-ho. Podria molt ben 
ser que li agradés que fóssim violents, fins i tot més 
que violents per obtenir més beneficis dels governs 
atemorits, com d’altres. Doncs no, aquí no ens hi 
trobarà. Deixem-ho per aquests altres. Però la mos-
tra de covardia més gran és aquella de la qual ella 
fa gala: parlar d’amagat i amb un comissari tan cor-
rupte com ella. No ens apartem de polítiques. Millor 

dit: de polítiques grimpant per viure de la menti-
da i l’extorsió. Una Sánchez Camacho valent-se del 
mateix comissari donant-li instruccions per fabricar 
proves falses per evitar uns resultats electorals amb 
olor d’independentisme. Sí, per elles tot s’hi val. I la 
justícia, si és que se’n pot dir justícia, va de bracet 
amb aquesta suaument anomenada xusma.

Per mi encara hi ha quelcom més greu. És l’acti-
tud d’un ministre amb un lloc de tanta responsabi-
litat com és Interior. Les converses gravades demos-
tren una voracitat depredadora contra Catalunya. 
Diuen que és un membre numerari de l’Opus Dei. 
Si fos així suposo que un dels seus llibres de com-
portament i de capçalera deu ser Camino amb, exac-
tament, 999 consells del fundador de l’Ordre. Em 
permeto recordar-li’n algun: “No tinguis por a la 
veritat, encara que la veritat et costi la mort” (núm. 
34). No sé com la deu entendre, el que sí ha pretès 
és buscar la mort política i moral dels que ell ha per-
seguit. Més endavant n’hi ha un altre que tampoc la 
deu haver llegit: “De callar no te’n penediràs mai. 
De parlar, moltes vegades” (núm. 639). Potser ell 
s’ha valgut de fer parlar altres per poder amagar el 
seu fracàs dialèctic. I només en mencionaré un altre, 
però de ben segur que si vol en pot trobar molts més. 
“La teva llengua l’ha afilat el despi, calla!” (núm. 
654). Sí, la llengua de serp enverinada l’ha traït. 
Amb tot, no crec que res l’inquieti. Són persones que 
viuen el marge de la llei dels homes i creuen que la 
llei de Déu no va per ells, amb el convenciment que 
tenen un àngel al costat. Tots, segurament el tenim, 
però diferent al seu. Una vegada més, tot i les evi-
dències, la justícia calla. Senyor Fernández Diaz, 
potser li convindria acomiadar el seu àngel Marcelo, 
pot molt ben ser que sigui un dels àngels caiguts per 
desobediència i que resulti amb cua i banyes. No sé 
si després de les converses gravades l’Opus el farà 
reflexionar i disculpar-se. Seria tot un detall per no 
perdre la confiança amb l’Ordre.

És una llàstima que la població, confiant més d’una 
vegada amb els polítics i jutges, haguem conegut 
una part de les clavegueres d’un Estat mal endreçat 
democràticament mitjançant un comissari corrupte 
com la major part de les institucions: política, justí-
cia, etc... Tot i així: gràcies comissari Villarejo, amb 
vostè s’ha confirmat que encara hi ha llocs on tot si 
val i per tant no anem bé.

Josep M Perramon 
Colomer  

Si tot s’hi val, no anem bé

Les converses de Fernández 
Díaz demostren una voracitat 
depredadora contra Catalunya

A partir del
5 de setembre
en alta definició

Periodisme
amb totes

les lletres

Televisió
amb tots

els colors
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Deu ser el karma, que diuen ara. L’úl-
tim rodalmot de juliol vaig desestimar 
d’esventrar el mot calor, que hauria 

estat pertinent, per excés de matèria primera; i com 
hi ha reaccionat l’agost? Multiplicant-la. Fent-ne més 
i més. No descarto, doncs, que aquestes tres o quatre 
xardorades que ens han fet patir tant siguin culpa 
meva.

O sigui que he decidit saludar el nou curs repa-
rant, en part, l’error. Dic en part perquè, en efec-
te, tal com vaig avisar aquell dia, sotmetre la famí-
lia de calor al bisturí rodalmotaire implicaria una 
sèrie de tres articles pel cap baix; penseu que estem 
parlant d’una família de les grosses, de quasi un 
centenar de derivats. Uns quants dels quals de con-
siderable pes i presència.

Per això el que faré serà destacar-ne alguns 
d’aquests, dels notables. Que són legió. Comença-
ré, per exemple, pel tristament famós caloret de la 

Rita Barberà, aquella política valenciana de trista 
memòria que va trabucar sense avergonyir-se’n el 
gènere gramatical del mot; o una versió més popu-
lar que a casa hem fet anar sempre, calda, malgrat 
que arrossega la mitja llufa de no ser prou norma-
tiva (quan en realitat és més pròxima a l’origen, el 

llatí caldus). També m’ha agradat sempre molt el 
verb valencià calfar, el qual ens porta inexorable-
ment cap a un dels grans hits del moment, escalf, 
que gràcies a l’ús abusiu que en propicien les xar-
xes ja ha arribat a la fase irònica (ja el fem anar 
més per enfotre’ns-en que no pas seriosament), de 
manera que li auguro una davallada imminent.

Abans que ell, però, i sense usos humorístics, va 
atènyer la universalitat el tristament cèlebre escal-
fament global (del qual precisament aquesta calor 
n’és un símptoma evident), força menys simpà-
tic que compostos més veterans com escalfallits o 
escalfapanxes (els quals, al seu torn, són anteces-
sors d’un altre de més èxit que encara fem anar, 
escalfabraguetes. Al qual, com és lògic atesos els 
temps que corren, s’hi ha sumat la versió oposada, 
escalfafigues, tot i que, és just reconèixer-ho, amb 
molta menys acceptació).

Completarien aquest grumollet de tops de 
la família la celebèrrima calefacció, ara vivint 
moments difícils a causa de les restriccions, i tal 
vegada els dos que, per temps que passi, ocuparan 
sempre el lloc més alt del podi en el cor de tot cata-
là de bé: escalivada i el substantiu del qual prové, 
caliu, tant en l’ús literal de ‘restes del foc’ com en 
el figurat. Bentornats, doncs, tots plegats a la cali-
desa de l’anàlisi politico-socio-patriòtico-filològica.

Pau Vidal 
Filòleg i escriptor  

@pauetvidal
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‘escalf’ s’ha convertit en un 
dels grans hits a les xarxes

Com el lector fidel d’EL 9 NOU 
d’aquests articles relacionats amb 
l’agricultura ja està familiaritzat, 

l’1 de juliol és una data assenyalada en vermell per 
donar inici a la nova presidència de torn del Consell 
de Ministres (CM). Com han estat les darreres pre-
sidències de torn del CM, el context global geopolí-
tic és complex. Per aquest segon semestre, (el segon 
que té lloc durant la guerra russo-ucraïnesa) la pre-
sidència txeca ha establert cinc grans prioritats: la 
gestió de la crisi migratòria i la postguerra i d’Ucra-
ïna, la seguretat energètica, el reforç de la capacitat 
de defensa de la Unió Europea i la ciberseguretat, 
la resiliència estratègica de l’economia europea i la 
resiliència de les institucions democràtiques. 

Però, quines seran les prioritats en agricultura? 
Els principals dossiers legislatius que s’impulsaran 
els propers mesos són: 1) assegurar la seguretat ali-
mentària; 2) reduir l’ús de plaguicides; 3) prevenir 
la desforestació i la promoció de la silvicultura; 4) 
les indicacions geogràfiques i finalment, l’etique-
tatge alimentari. 

En primer lloc, la Unió Europea i el CM vigilaran 
de molt a prop, l’evolució i l’impacte de la guerra 
russo-ucraïnesa als mercats agroramaders. Aquesta 
guerra no està afectant només al sector agrorama-
der, sinó que amb l’escassetat de certs productes 
bàsics per a la producció d’alimentació (oli de gira-
sol, etc.), i l’augment de la inflació, tots els actors 

de la cadena alimentària (indústria agroalimentà-
ria, ramaders i els mateixos consumidors) han vist 
alterada la seva forma de consumir i produir.  

En segon lloc, el passat 22 de juny la Comissió 
Europea (CE) va presentar una proposta de regla-
ment (és a dir, un cop aprovat tindrà efecte directe 
als Estats membres sense necessitat de transposi-
ció) relatiu a l’ús durable dels productes fitosani-

Elisenda Fatjó-Vilas March  
Tècnica d’agricultura de la delegació 
del govern davant la UE

Presidència txeca a la UE taris. De nou, les dues institucions implicades en 
aquest moment en les discussions del procés legis-
latiu hauran d’analitzar les propostes de la CE i 
trobar un equilibri entre la realitat i la voluntat (o 
interessos) polítics.  

Ometent la iniciativa relativa a la silvicultu-
ra (les següents són més rellevants per la nostra 
comarca) durant els propers sis mesos continua-
ran els debats sobre la nova proposta de reglament 
sobre les indicacions geogràfiques protegides pel 
vi, les begudes espirituoses i els productes agraris 
i els règims de qualitat (que afecta productes com 
la llonganissa de Vic o la ratafia catalana). Entre 
les qüestions més rellevants d’aquesta proposta 
de reglament hi ha, d’una banda, la regulació con-
junta dels productes de qualitat agroalimentaris i 
les begudes espirituoses i begudes alcohòliques i, 
d’altra banda, la introducció d’un sistema simplifi-
cat de sol·licitud de protecció. 

Els darrers dossiers que tractarà la presidència 
txeca serà, d’una banda, la continuació dels debats 
sobre la necessitat de l’etiquetatge dels productes 
alimentaris (nutricional, de consum preferent o 
recomanat) i, d’altra banda, i no menys rellevant, 
la continuació dels treballs relacionats amb el ben-
estar animal. La sanitat animal, sobretot la grip 
aviària i la pesta porcina africana, tornaran a estar 
al centre dels debats, igual que les primeres dis-
cussions de com executar la prohibició de produc-
ció d’aus en gàbia per l’any 2030. 

en els propers mesos 
continuaran els debats sobre la 

proposta de reglament de les 
indicacions de qualitat com la 
llonganissa de Vic o la ratafia

L’església de la Pietat ha acollit 
aquest estiu dues activitats cultu-
rals que serveixen per explicar, en-
tre altres realitats la importància 

del mateix temple. Vic ciutat gegant i Nits barroques 
apleguen l’essència de la Pietat. El treball sobre el 
barroc és una obra (molt ben) parida per Xavier 
Cervera i Xevi Font on s’explica de manera parcial-
ment teatralitzada el naixement de l’església de la 
Pietat posterior i ampliada respecte a la capella ro-
mànica de Sant Sadurní.

La Pietat, en paraules de Cervera, és l’Esglé-
sia del Mar de Vic, ho és perquè, com el temple 
de Barcelona, la va construir el poble. La societat 
d’aleshores va fer esforços gegantins per tenir una 
joia barroca que durant segles fou una de les prin-
cipals referències del vigatanisme. Xavier Cervera 
explicava que la Pietat conserva símbols que certi-
fiquen la procedència municipal, pausadament per 
motius crematístics, joies barroques van anar ves-
tint el temple fins que el juliol del 1936 tot va petar 
causat per un vandalisme inexplicable tot i el con-
text social, desprès del cop d’estat feixista.

La Pietat conserva una capella lateral barroca des-
prés de la mutilació. Si la història hagués estat una 

Lluís de Planell  
@lluisdeplanell

És la Pietat, vigatans altra, avui seria un dels pols d’atracció del barroc 
vigatà i català. L’exposició de la Pietat, en documen-
ta l’evolució i ens explica, en paraules d’en Cervera 
i amb personatges de ficció dirigits per Xevi Font, 
fets i vivències molt properes a la realitat.

Per acabar-ho d’adobar Vic ciutat gegant reuneix 
a la Pietat els gegants, els caps de llúpia i el besti-
ari de la ciutat. És el complement que ens parla de 
la voluntat dels vigatans per tenir, ampliar i con-
servar aquestes referències. Ho fa amb l’expressió 
ancestral d’uns símbols entossudits en estar per 
sobre de qualsevol avenç tecnològic i transforma-
ció social. Ens ho expliquen en un engrescador 
documental, persones vinculades a aquesta expres-
sió ciutadana.

Si la Pietat manté les bases d’aquells que la van 
fer possible fins i tot superant esperpèntics socials, 
farem bé d’entossudir-nos en mantenir per bé de la 
nostra identitat.

DES DE BRUSSEL·LES

DES DE 1950
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La terra

Camina com si veiessis la terra amb els teus peus. 
Són paraules senzilles i profundes per ser feliç i 
humà. El fet de sentir-se proper a la terra, és sen-
tir-se lligat amb la natura, completament alineat. 
Aquesta noció de deixar de veure la terra només 
com una font de recursos, perquè els humans vis-
quin millor i trobar un equilibri entre la matèria 
i l’esperit que implica comprendre que la saviesa 
de la terra va més enllà dels conceptes. Un d’ells 
podria ser el desenvolupament sostenible que tots 
nosaltres podem trobar a la nostra muntanya sagra-
da. El nostre indret com peregrinar cap a dins d’un 
mateix. Hem d’estar atents a cada pas, a cada pedra 
i a cada moviment. No hem d’oblidar la importàn-
cia del silenci, sense silenci no existeixen les parau-
les. Són els silencis els que marquen on comencen 
i on s’acaben les paraules. Cal així estar en silenci 
per no perdre els batecs de la nostra terra. Només 
des del silenci, poder escoltar; les muntanyes, la 
vida, la força de la natura, el seu relleu, els rius, 
els ocells i el moviment de cada fulla. Escolta les 
muntanyes i t’escoltaràs a tu mateix. Sento que he 
de parar. M’agrada sentir els peus descalços sobre 
l’herba i sentir l’aire que m’envolta de la terra. 
Com és de necessari estar envoltat de muntanyes i 
cims, de colors i de valls, de rius i d’estacions... Ens 
ofereix una catifa de colors. Segons l’estat d’ànim, 
floreixen diferents emocions depenent del patri-
moni de cada un de nosaltres. La terra ens prove-
eix tot generosa i fèrtil la reflexió de com les coses 
van canviant. Tenir cura del nostre entorn és un 
deure a complir. Es troba envoltat de petites viles 
en què sovint, els serveis i els recursos no es tro-
ben a l’abast de tothom. Els habitants de les grans 
poblacions han trobat a la natura una sortida i una 
manera de viure millor la creativitat i la necessitat 
de sentir certa llibertat. Ens ha ensenyat que cal 
tornar a les arrels i donar gràcies al nostre paisat-
ge juntament amb els recursos que ofereix aquest 
entorn. Cal recordar d’on venim per a saber cap 
on volem anar... Un es para a la base o al peu de 
la muntanya i mira cap amunt sense donar impor-
tància a la seva alçada. Aquí, posem en joc un rep-
te que uns han convertit en esport, altres en obres 
literàries i alguns en quadres. La majoria amb una 
simple metàfora, senzilla. Aquesta muntanya que 
un ascendeix, amb ella li va explicant secrets amb 
el seu llenguatge de roques, precipicis i parets ver-
ticals. Les muntanyes ens conviden al punt més alt 
que és una dimensió física, però sobretot espiri-
tual. Aquesta cúspide defineix les nostres millors 
qualitats tot dirigint-se a les cames i pulmons de 
la persona. Un pas i un altre pas, són el que real-
ment ens fan confiar en les virtuts de la lentitud 
que enforteix els nostres músculs i que alhora, ens 
ensenya a respirar a fons tot el que és respirable i 
vertader del món. Cap amunt, sempre cap amunt, 
hi ha un lloc on tots els paisatges han desplegat 
la seva bellesa. Per nosaltres, un es fa la pregunta 
transcendental quan s’enfronta a aquesta munta-
nya que és la vida pròpia.

Enric Bach 
Sant Joan de les Abadesses

Futur de les explotacions ramaderes

Llegeixo amb preocupació que un gran nombre 
d’explotacions ramaderes de la comarca, dedicades 
a la producció de llet o carn, han de tancar per man-
ca de rendibilitat o estan en perill donat que els 
costos de producció superen tot sovint amb escreix 
els beneficis. Al meu entendre, un sector tan impor-
tant com el ramader, hauria de fer una important 
reconversió per tal de tornar a la necessària rendi-
bilitat i aquesta petita revolució passaria necessà-

riament no sols per exigir uns preus mínims pels 
seus productes sinó també i sobretot per treure un 
valor afegit tant de les extenses instal·lacions com 
dels residus que aquestes generen per tal d’ampliar 
i diversificar les seves fonts d’ingressos. No és cap 
secret que els amplis coberts de les granges solen 
ser espais òptims per a instal·lar-hi plaques solars 
fotovoltaiques productores d’electricitat verda. 
Alhora, l’adequat tractament dels rellevants resi-
dus i dejeccions del bestiar poden deixar d’esser 
un problema per esdevenir també un important 
recurs en una doble faceta tot esdevenint matèria 
primera per obtenir biogàs alhora que convertir-se 
en adob orgànic de qualitat capaç de substituir cars 
fertilitzants químics. El problema de tot plegat és 
òbviament la forta inversió que cal afrontar per fer 
realitat aquesta necessària revolució i que al meu 
entendre, fa imprescindible que el sector ramader 
actuï de forma coordinada, intel·ligent i sobretot 
unitària per tal de buscar les complicitats necessà-
ries amb les administracions (Generalitat, Diputa-
ció...), empreses (comercialitzadores d’energia…) 
la ciutadania (micromecenatge…) i el mateix sec-
tor (cooperatives, sindicats...) per tal de fer realitat 
ambiciosos projectes de futur capaços de revitalit-
zar un sector ramader amb molt de potencial que 
pel bé de tots convindria despertar. L’actual con-
text de crisi energètica, climàtica i alimentària fa 
que aquest sigui un moment òptim per capgirar la 
situació crítica del sector per tal de convertir-lo en 
estratègic en les tres expressades facetes (alimen-
tària, energètica i de fertilitzants).

Martí Gassiot Garriga 
Taradell

El celibat i les dones

Voldríem agrair l’article que el senyor Josep M Per-
ramon va escriure a EL 9 NOU referent al “celibat i 
les dones a l’Església catòlica”, del dia 11 de juliol 
del 2022. Nosaltres també vam viure una celebra-
ció, en aquest cas luterana, a l’església romànica 
de Taizé. El ritual és igual que el nostre però vis-
cut de manera molt diferent, preparat per joves i 
adults amb molta cura. La sacerdotessa en el seu 
moment va pujar a l’altar per la Consagració, viscut 
amb una unció inoblidable. Estem completament 
d’acord amb tot el que exposa en el seu article i no 
entrem en detalls perquè són prou exposats per 
vostè. Ens dol, tal com diu, aquest retard que por-
ta la que es diu Catòlica. Avui més que mai, tot es 
transfereix amb molta rapidesa i la nostra església, 
la que vivim, està ancorada en un temps passat, no 
sabem quin passat. Sap greu perquè l’estimem i la 
considerem nostra i voldríem que fills i nets la vis-
quessin molt més avançada i no és així. Per què cos-
ta tant avançar quan és tan evident la necessitat? 
Per què tants suggeriments en contra quan estem 
vivint moments tan durs? Per altra part, és cert que 
tenim persones preparades per fer una avançada i 
que senten la crida per fer el que calgui, però pel 
mateix no podem pensar que és per falta de perso-
nes sinó per falta de llibertat. Aquesta paraula tan 
repetida en molts aspectes i que costa tant d’accep-
tar. Gràcies senyor Perramon, per la seva exposi-
ció tan ben formulada, gràcies per tots els detalls 
exposats. Guardo el full considerant-lo important. 
En nom de la meva família.

Núria Casamitjana 
Vic

Espar Ticó

Home d’arrels balaguerines, nascut barceloní, el 
vaig conèixer per primera vegada quan ell va pro-
posar la fundació de l’Edigsa, editora general dels 

discs dels Setze Jutges i de molts altres temes o 
intèrprets amb qui vaig col·laborar amb un bon 
amic del sector directiu musical local ja desapare-
gut, en Pere Pou. Amb dos ens va arribar el contac-
te a través dels que ja coneixíem del grup de Vic, en 
Quintana i l’Onyós capdavanters a la comarca que 
havien començat a organitzar les primeres trobades 
amb els més jovenets com llavors era jo, érem dels 
principiants a interessar-nos per la nostra cultura 
perseguida radicalment per les autoritats franquis-
tes del moment. Vàrem ajudar com molts altres ho 
feren des d’altres indrets de Catalunya a sufragar 
amb les nostres minses aportacions que teníem de 
butxaca a crear la primera editora de la Nova Can-
çó, aquesta havia començat a aparèixer per als cena-
cles de la cultura catalana després de l’èxit obtin-
gut pel jove de Xàtiva, en Raimon, en el V Festival 
de la Cançó Mediterrània. L’Espar procedia de l’en-
torn burgès català, malgrat que els extremistes de 
la guerra civil li havien assassinat el pare mai es 
va doblegar a les orientacions del franquisme com 
tants dels nostres ho feren quan veieren la possi-
bilitat que els oferia el nou règim per enriquir-se 
sense miraments, alguns fins i tot abandonant la 
mateixa llengua a casa seva tot i venir de famíli-
es ben catalanes, cosa que ell mai va fer! Després 
dels fets del Palau en començàrem a conèixer molt 
més amb les nostres trobades excursionistes que 
organitzàvem sota la cobertura dels nostres centres 
locals del GEM i de la UEV a Vic, fou així com ens 
hi involucràrem molt més, introduíem Cavall Fort 
arreu on podíem i quan anava a fer treball industri-
al al Poble Nou barceloní, procurava sovint passar 
per la seu de la revista infantil portant temes des-
tinats a la Comarca. Quan més hi vaig contribuir 
va ser quan ens va proposar fer un diari en català, 
hi vaig aportar un bon esforç dinerari, com molts 
altres ho feren arreu del país, ja sabíem d’antuvi 
que encara que tot anés bé de segur que no seria 
mai res recuperat per més realitat que el diari arri-
bés a ser. Aquest va néixer després d’una exposició 
de diversos logotips votats d’entre un estol que se’n 
presentaren i que guanyà el nom de L’Avui. Durant 
molts anys hi vaig anar coincidint en altres inici-
atives culturals que també participàrem, sempre 
per un lloc o l’altre hi apareixia el seu cop de mà 
que ens va portar a fer una bona coneixença. Gràci-
es bon amic per les teves iniciatives que ens vares 
encaminar fins a arribar amb la nostra lluita on ara 
som, tot i haver-hi entrebancs, encara les continua-
rem fent! 

Ramon Torra
Manlleu

Grans professionals

El 10 d’agost la mare va tenir un infart. Va ser tot 
molt ràpid, trucada al 061 i trasllat a l’Hospital de la 
Vall d’Hebron amb codi IAM. En tres hores la mare 
tenia un stend a la coronària obstruïda i problema 
resolt. Volem donar les gràcies primer de tot al 061 
que amb poques preguntes van donar una resposta 
ràpida i efectiva amb un equip excel·lent. Als pro-
fessionals de la Vall d’Hebron que van fer la seva 
feina amb precisió. L’endemà la van traslladar a 
l’Hospital Universitari de Vic on tot van ser atenci-
ons tant a l’UCI com a la 6-2 on va estar ingressada. 
Posaria molts noms i segur que me’n deixaria algun. 
Per això estem eternament agraïts a metges, perso-
nal d’infermeria, tècnics, portalliteres, personal de 
neteja... que amb el seu escalf i gran professionalitat 
van atendre i acompanyar la mare i família. Especi-
alment a les tres magnífiques Lu, Cris i Xaro, grans 
companyes i amigues que estan sempre en els bons 
i mals moments. Moltes gràcies a tots.

Montse Torras i Campdelacreu 
Les Masies de Voltregà
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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 
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Membres de l’equip 
del Bioritme davant 
de l’escenari gran del 
festival, aquest dijous 
abans de la pluja 
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L’Orquestra de Collsuspina 
assaja en un local arranjat 
amb una compensació pel 
sinistre de Germanwings

Balenyà obre per primer 
cop al públic el reformat 
edifici de La Pista, amb 
motiu de la festa major

Per primera vegada, 
una dona fa de Toca-
sons en la festa del 
bandoler a Taradell

El Triquet de 
Centelles estrena 
un musical que 
adapta ‘Chicago’

El Bioritme comença amb pluja  
la primera edició a Torelló
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El concert d’El Pony Pisador a l’esce-
nari principal marcava aquest dijous 
el moment clau de l’arrencada del 
Bioritme, que estrena nou escenari 

a Torelló. Fins diumenge hi passaran 
35 propostes que inclouen noms com 
els de Tanxugueiras, La Sra Tomasa, 
Boikot, Roba Estesa, Xavi Sarrià, Ko-

ers o Tribade. La darrera edició, l’any 
2019, s’havia fet a Vilanova de Sau: 
els organitzadors han buscat més co-
moditat, però sense sortir d’Osona.

Bioritme a la riba del Ges
Aquest dijous ha començat amb pluja la primera edició a Torelló del festival que havia fet cinc edicions a Sau

Torelló

Jordi Vilarrodà

La pluja va acompanyar 
el Bioritme en les seves 
primeres hores a Torelló. 
La tempesta que va caure 
aquest dijous en alguns llocs 
d’Osona va ser especialment 
persistent a la vall del Ges, i 
va impedir que es poguessin 
fer els primers concerts pro·
gramats de grups com Sense 
Sal a l’escenari BioTerra. Els 
pocs assistents que no eren a 
la zona d’acampada es refugi·
aven al pavelló, mentre espe·
raven: l’organització mante·
nia la voluntat de començar 
si s’aturava una mica pluja. 
I finalment, cap a les 9 del 
vespre, El Pony Pisador obria 
el Bioritme a l’escenari prin·
cipal.  

Aquest ha estat l’inici del 
Bioritme en l’any en què ha 
canviat l’embassament pel 
riu. A la riba del Ges, a tocar 
de l’aiguabarreig amb el Ter, 
s’ha anat configurant durant 
la setmana l’espai que aquest 
festival, arribat a Torelló 
després de cinc edicions a 
Vilanova de Sau i dos anys 
d’absència per la pandèmia. 
Aquest dijous, malgrat la 
pluja, havien anat entrant 
els més matiners dels biorit-
mers que hi faran vida fins 
diumenge, en un nombre 
que l’organització espera que 
superi llargament les quatre 
mil persones. Era una pre·
visió, perquè si algun canvi 
s’ha produït en aquests anys 
pandèmics és que tothom va 
més a última hora. Enguany, 
s’oferien entrades per dies, a 
més de l’abonament general. 

Una part dels assistents, 
aproximadament la meitat, 
tenia l’entrada ja des de fa 
dos anys, quan el festival es 
va haver de cancel·lar en ple·
na primera onada de la covid, 
i gairebé amb totes les entra·
des venudes. “No vam cancel·
lar mai, vam ajornar, i molta 
gent ens ha donat suport 
mantenint l’entrada”, explica 
Carles Montalt, portaveu 
de l’entitat organitzadora, 
l’Associació Bioritme. “Espe·
ràvem que fos només per un 
any, i han estat dos”. Entre·
mig, hi ha hagut la decisió 
transcendental de canviar 
Vilanova de Sau per Torelló. 
Van influir·hi diversos fac·
tors. Per una part, les dificul·
tats logístiques de muntar 

Del punk als 
ritmes urbans 
o llatins... i les 
Tanxugueiras

Torelló

J.V.

L’oferta musical del Bio·
ritme parteix de músics i 
grups dels Països Catalans  
i però n’incorpora d’al·
tres procedències. I entre 
aquests, Tanxugueiras, un 
dels fenòmens musicals 
de l’any que va saltar a la 
fama després de participar 
en la selecció per a Eurovi·
sió. El trio gallec va treure 
a principis d’estiu el seu 
tercer disc, Diluvio, amb 
la barreja d’arrels tradici·
onals i nous ritmes que el 
caracteritza i que portarà 
diumenge a l’escenari Bio·
ritme, aproximadament a 
2/4 de 9 del vespre. Serà el 
mateix dia que hi actuaran 
les Roba Estesa, i que el 
valencià Xavi Sarrià (ex 
Obrint Pas) tancarà el fes·
tival amb el seu recentís·
sim disc Causa. 

L’agenda del festival per 
aquest divendres –amb 
permís de la pluja– inclou 
propostes com les del reg·
gae de Koers, el flamenc 
hip·hop de Queralt Lahoz,  
o Ciudad Jara, la propos·
ta en solitari de Pablo 
Sánchez, exvocalista de La 
Raíz, i el reggae del bar·
celoní Adala, per acabar 
la nit amb els holandesos 
Bazzookas, un dels desco-
briments internacionals 
que proposa del cartell, 
poc coneguts aquí. Dissab·
te passaran pel Bioritme 
grups com els valencians 
Auxili o els catalans La 
Sra. Tomasa, al costat de 
joves que pugen tan fort 
com Las Ninyas del Corro. 
El públic familiar tindrà el 
seu moment propi al mig·
dia amb Xiula, i qui vulgui 
una tarda amb ritme soul 
es trobarà les osonenques 
The Sey Sisters a l’esce·
nari BioTerra. Serà una 
jornada que acabarà amb 
els portuguesos Olive Tree 
Dance, amb una proposta 
molt ballable que incorpo·
ra instruments tribals. 
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Una hora més tard del que estava previst, i amb paraigües entre el públic. El Pony Pisador va obrir l’escenari principal

la infraestructura en un lloc 
tan allunyat, a l’entorn de la 
casa de la Riba, i de garantir 
la mobilitat dels assistents 
perquè hi poguessin arribar i 
aparcar vehicles. De l’altra, la 
mateixa consciència –en un 
festival que fa bandera del 
respecte pel medi ambient– 
d’estar gaudint “d’un lloc 
excessivament privilegiat”. 
Eren conscients que algun 
dia s’acabaria. “L’Ajuntament 
també es volia posar més res·
trictiu, encara que fèiem tot 
el que estava al nostre abast 
per mantenir el lloc, i vàrem 
entendre que havia arribat el 
moment”, diu Montalt. Tore·
lló, amb el record d’haver 

acollit festivals com el mític 
U·Zona Reggae, va ser el lloc 
escollit i afirmen que “de 
moment n’estem encantats”. 

El festival tenia en el pro·
grama 35 actuacions musi·
cals entre grups i DJs en tres 
escenaris: el principal del 
Bioritme, el BioTerra desti·
nat als artistes emergents i 
el BioAigua, amb l’oferta de 
dubstep o reggae. El segon 
d’aquests queda fora del 
recinte tancat, de manera 
que és accessible també per a 
qui no tingui entrada. La pro·
gramació ha posat especial 
cura en la paritat de gènere, 
aspecte en què el Bioritme ha 
estat en alguns anys capda·

vanter entre els festivals de 
Catalunya, segons auditories 
externes, “sempre amb més 
d’un 40% de dones als esce·
naris”. Com a exemple, un 
dels grups que és cap de car·
tell del festival, les gallegues 
Tanxugueiras o les catalanes 
Roba Estesa i The Sey Sis·
ters, entre les més conegu·
des. Paral·lelament a la músi·
ca, el Bioritme desplega tota 
la seva proposta paral·lela en 
espais com la Zona Conscièn·
cia o la Zona Benestar, on hi 
haurà des de tallers de ioga o 
percussió fins a xerrades com 
les del catedràtic de medici·
na Nicolás Olea. L’escenari 
que es potencia és el Biocri·
ança, que ja hi era a l’edició 
de 2019, per parlar d’alterna·
tives en la criança. 

EL REPTE LOGíSTIC

Treballar en un escenari nou 
és més complicat, i sobretot 
si s’hi afegeixen les dificul·
tats logístiques d’aquest 
estiu de 2022. Des del gel per 
a les barres als equips de so 
dels escenaris, l’organització 
reconeix que la setmana ha 
estat una cursa d’obstacles 
fins poc abans d’engegar. El 
Bioritme es va fent realitat, 
com sempre, amb el suport 
del voluntariat. Aproximada·
ment la meitat del mig cen·
tenar de persones que hi han 
treballat durant la setmana 
són voluntaris que, en alguns 
casos, repeteixen respecte a 
anteriors edicions. 

Preocupació dels veïns, que 
pateixen per la seguretat
Torelló

T.V.

Els veïns de la zona esporti·
va, on tindrà lloc el Biorit·
me, s’han posat en contacte 
amb l’Ajuntament i la Poli·
cia Local de Torelló perquè 
estan preocupats per la 
seguretat. Segons diuen, 
el dispositiu de vigilància 
“quedarà curt” en compa·
ració amb el volum d’assis·
tents i, més enllà d’haver 
de conviure amb la música, 
tenen por de robatoris i des·
perfectes a les cases. També 

estan molestos perquè el 
festival hagi arrencat un 
dijous, i no el cap de setma·
na, i pel fet que es modifica 
o restringeix la circulació 
en alguns carrers. 

Apunten que a diferència 
del Carnaval, que és una 
“festa del municipi”, en 
aquest cas “parlem d’un 
esdeveniment extern que 
tampoc revertirà en més 
consum a Torelló. S’ha con·
tractat poca seguretat i tot 
es fia al civisme, però si la 
gent es descontrola no hi ha 
previst cap pla B”.
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“Per desgràcia, una gran sala”
L’Orquestra de Collsuspina estrena aquest dissabte una sala d’assajos que s’ha adequat gràcies a la 
compensació econòmica per la mort d’un dels seus impulsors, que anava a l’avió de Germanwings
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Preparant concerts a Collsuspina i Moià
Collsuspina Els músics de l’Orquestra de Collsuspina 
s’apunten cada any a partir de la crida que es fa, oberta a 
tothom que tingui un mínim coneixement musical. Fan 
intensius de preparació de les peces que interpretaran en 
els concerts, però també sortides a l’entorn. Una setmana de 

convivència entorn de la música, que va néixer l’any 2008 
amb un primer concert a Sant Cugat de Gavadons, quan el 
director Dani Vallejo tenia tot just 17 anys. La iniciativa va 
creixent, i l’ermita se’ls va fer petita de seguida. Han peregri-
nat  per diversos llocs, però ara tindran la seva pròpia casa. A 
la fotografia, l’assaig d’aquest dimarts al matí. 

Collsuspina

Jordi Vilarrodà

El so arriba esmorteït a fora. 
A dins hi ha una vuitantena 
de músics que aquest any 
integren l’Orquestra de 
Collsuspina assajant sota la 
direcció de Dani Vallejo. A 
la porta del local –una cons·
trucció que de fora sembla 
mig acabada darrera del res·
taurant de La Bufa– hi ha el 
vidre retolat amb el nom de 
la formació i el lema “Tots 
fem orquestra”. És la primera 
vegada en 15 edicions que 
l’activitat d’aquesta efímera 
formació que sorgeix cada 
estiu al Moianès es fa en un 
local propi, la sala Manuel 
Rives, on aquest dissabte 
farà el primer dels concerts 
públics d’enguany. Un local 
amb una història particular i 
emotiva.

Manuel Rives, de Sant 
Cugat del Vallès però vin·
culat a Collsuspina, era un 
dels 144 passatgers del vol de 
Germanwings que va morir 
ara fa set anys en el sinistre 
provocat pel pilot. Després 
dels fets, la companyia Luft·
hansa va indemnitzar perso·
nalment les víctimes, però 
també va demanar si hi havia 
alguna proposta cultural o 

social a la qual estiguessin 
vinculades. Rives era mem·
bre fundador de l’Orquestra 
de Collsuspina, i els seus 
familiars i amics ho van tenir 
clar de seguida: un local per 
portar a terme la seva acti·
vitat. Així va ser com una 
antiga granja de gallines de 
tres pisos es va convertir en 
un espai musical. “Per això 
diem que tenim una gran 
sala... per desgràcia”, explica 
Jordi Puigdomènech, un dels 
fundadors de l’Associació 
Orquestra de 
Collsuspina. 
La família 
de Manuel 
Rives els n’ha 
cedit l’usde·
fruit per un 
període de 50 
anys. Es va 
rebaixar el sostre de l’edifici, 
es va fer la nova teulada, es 
va condicionar l’interior i es 
van fer els tancaments. Una 
part d’aquesta feina s’ha 
dut a terme gràcies a la col·
laboració d’industrials que hi 
han fet aportacions desinte·
ressades. “L’últim, el paleta 
que va arrebossar la façana 
de l’entrada, no va voler 
cobrar res”, explica Miquel 
Vallejo, pare del director i 
també fundador de l’entitat. 

Es va dur a terme un projecte 
de micromecenatge que va 
recaptar 11.400 euros, i tam·
bé va haver·hi aportacions 
d’altres famílies de víctimes. 
Per això a l’entrada, al costat 
del nom de Manuel Rives, hi 
ha el de Sandra Arribas, que 
va morir en el mateix vol. 
“En Manuel hauria tingut 
aquesta il·lusió, de fet algun 
dels seus fills encara toca a 
l’orquestra”. 

L’Orquestra de Collsuspina 
té només una setmana d’acti·

vitat plena el 
mes d’agost. 
Per això es 
buscaran 
fórmules per 
mantenir 
ocupada la 
sala durant 
l’any. “De 

moment se cedeix, però hem 
de buscar que sigui soste·
nible”, diu Vallejo. Hi ha 
col·lectius culturals de Moià 
que ja l’han feta servir per 
preparar actuacions. De mica 
en mica, volen acabar de con·
dicionar els exteriors. 

Des de dilluns, ja compleix 
l’objectiu per al qul va ser 
concebuda. Com és habitual, 
els músics d’aquesta orques·
tra tenen procedències i 
nivells molt diversos. Els 

uneix la vinculació al Moia·
nès, però a banda d’això hi 
ha moltes franges d’edat i 
de coneixement musical. La 
filosofia és inclusiva, tot i 
que mai no fan servir aquest 
terme modern: “Tothom ha 
de poder fer música si en té 
ganes”, diu Bet Sarri, vocal 
de l’associació. El director, 
Dani Vallejo, prepara les par·
titures i procura que a cada 
corda de l’orquestra hi hagi 
uns referents de més nivell 
per acompanyar la resta. El 
programa que interpretaran 
és variat: hi ha des de ban·
des sonores de pel·lícules de 
Pixar fins al famós Bolero de 
Ravel passant per una peça 
de Maria Antonia de Baviera, 
del segle XVIII. “Totes les 
obres s’han d’adaptat als ins·
truments i als coneixements 
dels intèrprets, a vegades 
sobre la marxa durant la 
setmana. I quan arriba el dia 
dels concerts, sempre s’es·
devé el miracle. El primer 
serà a Collsuspina, al costat 
mateix del local (a dins no hi 
cabrien els músics i el públic 
al mateix temps), dissabte 
a 2/4 d’1 del migdia després 
d’un senzill acte d’inaugu·
ració del local, i el segon 
dissabte a les 6 de la tarda a 
l’església de Moià.

La sala Manuel 
Rives s’ha fet 

també gràcies al 
micromecenatge

Poesia amb música 
i Louis Armstrong,  
per tancar l’Stagnum

L’Estany El festival Stag·
num, un dels que encara con·
tinuen actius, s’acaba aquest 
cap de setmana amb dues 
actuacions. La de divendres 
la protagonitzaran els músics 
Pavel Amilcar (violí) i Anto·
nio Mazzei (piano) amb la 
poeta Carine Valette, unint 
música antiga, jazz i literatu·
ra en un muntatge que han 
batejat amb el nom d’Andan-
zas. Dissabte s’homenatjarà 
el jazz de Louis Armstrong 
amb una formació de músics 
impulsada pel trompetista 
Ricard Gili (ex La Loco·
motora Negra) amb Oriol 
Romaní (clarinet), Dani 
Alonso (trombó) i el Jazz·
care Trio integrat per Alain 
Guiu (piano), Queralt Camps 
(contrabaix) i Pau Bombardó 
(bateria). Les dues actuaci·
ons seran a les 10 de la nit 
al claustre del monestir de 
L’Estany. 

Deu artistes formen 
el cartell del concurs 
El Corral de Ripoll

Ripoll El Corral, primera edi·
ció del concurs de música al 
carrer que tindrà lloc a Ripoll 
el proper dia 3 de setembre, 
ha seleccionat 10 grups per 
actuar entre les 29 propos·
tes d’arreu de Catalunya 
que va rebre l’organització. 
Hi seran Ferran Capdevila 
(Sant Joan de les Abadesses), 
Virgínia Zaldívar (Cam·
prodon), Lucas Dalman 
(Vilafranca del Penedès), 
Dàhlia Duran (Barcelona) i 
Mater (Manresa) en format 
de bandes. Com a solistes 
concursaran Enric Ez (Santa 
Maria de Palautordera), Roi·
gé (Cardedeu), Roger Torné 
(Terrassa) i Pau Culleré Culli 
de Balaguer. Durant el dia els 
concursants actuaran en 10 
places cèntriques de Ripoll, i 
la jornada s’acabarà amb un 
concert de Madamme Mus·
tash.

Musicoteràpia per 
a la gent gran, en 
un taller a Manlleu

Manlleu Osonament orga·
nitza, des de setembre a 
desembre, tallers de musico·
teràpia en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Manlleu. 
Els tallers seran conduïts per 
Carla Serrat, artterapeuta 
i música, i  es faran al casal 
Frederica Montseny. Estan 
dirigits a persones de Man·
lleu vinculades amb Oso·
nament i, en general, a per·
sones més grans de 60 anys 
amb interès per la música. 
Son gratuïts i consten de 12 
sessions cada taller.
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Giracirc, quan el circ transforma
El festival de Collsuspina va incloure la presentació del nou projecte de circ social que impulsa
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A dalt, els joves que han participat en el projecte de circ social actuant al carrer Major. A baix, Gerard Puigdomènech (Cia. Tager) i Moi Jordana en el seu cirquet

Collsuspina

J.V.

Són la Berta, l’Ariana, en 
Modo i en Moha, viuen a 
Olot i Riudaura i no són 
professionals del circ. Però 
diumenge al migdia es van 
penjar del trapezi i les teles, 
al mig del carrer Major de 

Collsuspina, en una de les 
actuacions del Giracirc. 
Han començat aquest any a 
treballar-hi, en el marc del 
projecte de circ social que 
porta a terme el festival de 
Collsuspina, en col·laboració 
amb la cooperativa Suara i 
el suport de la Fundació La 
Caixa. “És un dels nostres 

projectes més estimats, és un 
salt qualitatiu en el projecte 
de circ social , sense el qual 
no s’entén el festival”, deia 
Xavi Vinuesa, director del 
Giracirc, davant del públic 
congregat. 

Circ per evitar caure en 
l’exclusió o per sortir-ne, circ 
per créixer personalment i 

descobrir una vocació, pot-
ser. “Us poden anunciar que 
continuaran l’any que ve”, 
va dir Vinuesa. El projecte 
implica ara 8 joves que reben 
formació de la Cooperati-
va de Circ de Catalunya, i 
continua el que el festival 
ja havia dut a terme abans 
de la pandèmia amb joves 

del Moianès que també es 
trobaven en risc d’exclusió. 
El públic va aplaudir els pri-
mers passos dels quatre nous 
acròbates com si es tractés 
dels millors artistes del fes-
tival. I d’aquests, tampoc 
en van faltar. Dissabte van 
sorprendre el públic pro-
postes innovadores com les 
de Circo Los, amb Kasumay, 
muntatge d’ambientació 
dels anys 60 i 70 del segle 
passat i acció sense parar 
de malabars i moviment. 
O també el final de festa, 
amb el foc de Foc de Lux. 
I entremig, el clown local 
Moi Jorda, que havia estat 
director artístic del Giracirc 
i que ara hi presentava un 
nou espectacle en procés de 
creació, Le petite cirque. En 
efecte, és un petítísim circ 
que va muntar davant de 
l’ajuntament de Collsuspina, 
amb una capacitat reduïda 
d’espectadors. La mateixa 
preparació de l’espectacle, i 
la participació activa que els 
demana, es converteixen en 
una font de rialles durant 
tota l’actuació, que va repetir 

en diverses sessions dissabte 
i diumenge per donar cabu-
da a més públic. La segona 
jornada va veure el triomf 
de la Cia Tager, amb Gerard 
Puigdomènech, fent una rei-
vindicació de l’esperit lúdic 
a través del clown i els mala-
bars. I a la tarda van rematar 
el festival propostes com la 
del Circ Vermut amb Absurd.  
“Teníem una comparativa 
amb l’any passat, que vam 
haver de fer un festival molt 
acotat, i estem molt satis-
fets perquè aquest any hem 
tornat a fer gairebé un ple, 
mirant l’aparcament”, deia 
Vinuesa com a balanç. En els 
dos dies també va haver-hi un 
estant d’Stop Mare Mortum. 

“Veníem d’un 
any passat molt 
limitat i hem fet 

gairebé el ple”

Vivaldi amb Arnau Tomàs, a Viladrau
Viladrau Les sonates de Vivaldi van ser el primer repertori 
escrit per a violoncel, com es va encarregar de recordar Arnau 
Tomàs, a l’inici del concert que, juntament amb Mercè Her-
vada al clavicèmbal, va oferir dissabte dins de la programació 
del festival Marcos Redondo de Viladrau. Quatre d’aquestes 
sonates van configurar un programa molt agradable però poc 
habitual, un monogràfic dedicat a Vivaldi i executat amb la 
mestria absoluta del violoncel·lista del Quartet Casals. Arnau 
Tomàs va treure tots els matisos de la música del genial com-
positor italià, del melangiós a l’intens, de l’enjogassat al líric, 
en una actuació perfecta en comunió amb Mercè Hervada. 
Mentre la llum del dia se n’anava, veient el Matagalls des dels 
finestrals de l’Espai Montseny, la música va crear un moment 
de màgia estiuenca. Aquest era el tercer concert del quatre de 
què consta el festival Marcos Redondo. El darrer tindrà lloc 
aquest divendres, també a l’Espai Montseny (8 vespre), amb el 
guitarrista Jaume Torrents i la veu de Marisa Martins recreant 
el Winterreise (Viatge d’hivern), el conegut cicle de lieder de 
Schubert. J.V.
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Joan Vilamala, de Folgueroles,   
ha fet l’‘Auca de les Degollades’

Fa memòria de l’assassinat de tres noies ‘fabricantes’, l’any 1858, per dos homes de Roda

Folgueroles

Jordi Vilarrodà

La nit del 21 al 22 d’agost de 
1858 –fa poc se’ n va complir 
el 164è aniversari– es va pro-
duir un dels crims més hor-
rorosos de la història d’Oso-
na. Tres noies de Folgueroles 
que –com moltes dones de la 
seva època– anaven a peu a 
treballar a la fàbrica van ser 
assassinades per dos homes 
de Roda de Ter que les espe-
raven emboscats. Ho van 
fer amb ganivet, tallant-los 
el coll, i per aquest motiu el 
crim ha passat a la història 
com el de les degollades. Ara 
el filòleg folguerolenc Joan 
Vilamala, aficionat a la cre-
ació d’auques, n’ha fet una 
sobre els fets: l’Auca de les 
Degollades, seguint l’antiga 
forma en què se solien expli-
car fets rellevants durant 
el segle XIX. Vilamala, que 
es defineix a ell mateix 
com a aucaire, en té ja més 
de tres-centes de fetes des 
que s’hi va aficionar. En el 
cas del crim de les noies de 
Folgueroles, però, la seva 
tasca va més enllà, i n’està 
preparant un estudi complet 
que sortirà publicat en un 
llibre a finals d’aquest any. 
El crim va passar a prop de la 
casa del Cós de Tavèrnoles i 
per això a vegades també es 
coneix amb aquest nom. 

Al contrari de la imatge 
que tenim avui de les auques, 
relacionades amb esdeve-
niments festius i sempre 
amb un to t’humor, en el seu 
moment eren un mitjà per 
explicar-ne de tot tipus, fins 
i tot els luctuosos o de sang i 
fetge (sobre els que hi havia, 
per cert, un gran interès). 
“De l’assassinat de les noies 
de Folgueroles en van quedar 
sis romanços de l’època”, 
diu Vilamala. I se sap que va 
arribar a tenir ressò fins i tot 
a França. Un corresponsal de 
Vic del Diario de Barcelona 
va donar el primer la notícia, 
i a partir d’aquí se’n van fer 
ressò fins a una quinzena 
de diaris espanyols. Els 
romanços i les auques, tots 
en vers, rivalitzaven amb la 
premsa incipient: “La gent 
no sabia llegir, recitava... 
eren en el fons una forma 
d’alfabetització”. Els autors 
dels assassinats, els rodencs 
Pere Masferrer i Sebastià 
Solà, van ser descoberts quan 
volien fugir cap a França, jut-
jats i executats al garrot vil 
el 28 de desembre de 1858, al 
cap d’uns mesos. “I el mateix 
dia de l’execució ja se sap 

L’’Auca de les Degollades’, amb el text de Joan Vilamala i els dibuixos d’Isaac Bosch

que en corria una auca”, diu 
Vilamala. L’assassinat del 
general Prim o l’atemptat 
amb bomba al Liceu són 
altres fets de sang que es van 
traslladar a les auques, que 
podien ser també una forma 
de burla d’un personatge o 
una eina per a la catequesi, 
dues de les seves múltiples 
utilitats. L’Auca de les Dego-
llades encara no existeix en 
versió de paper, però ja es 
pot veure a la pàgina web de 
Joan Vilamala, La paret de 
les auques (auques.cat). Com 
explica l’autor al principi, un 
dels motius d’haver-la dibui-
xada i d’estar investigant 
la documentació històrica 
dels crims és que la narració 
d’aquests li havia arribat per 
boca del seu avi. L’impacte 
va ser tan gran que es trans-
metia entre folguerolencs 
de generació en generació. 
“I va ser el primer cop que el 
nom de Folgueroles va trans-
cendir més enllà del poble, 
abans de Verdaguer”. 

L’AUCA DE PUIgLAgULLA

Un record d’infantesa entra-
nyable associa Joan Vilamala 
amb les auques, aquesta for-
ma tradicional d’explicar una 
història en dibuixos (sempre 
en un nombre divisible per 
quatre) i en versos (que 
solen ser quatre, apariats i 
de set síl·labes). De petit, 
solia anar amb la família a 
l’aplec de Puiglagulla, on 
el seu pare comprava l’auca 
que s’hi feia. “La llegíem i la 
rellegíem, ens cridava l’aten-
ció que vèiem allà el català 
escrit, cosa que no passava  a 

l’escola”. Però no va ser fins 
més tard que ell es va posar a 
fer-ne, buscant algú que s’en-
carregués dels dibuixos. Una 
de les primeres és la que va 
dedicar a Jacint Verdaguer, 
publicada a Folgueroles l’any 
1998. 

Sobre escriptors i gent del 
món de les lletres catalanes 
en té moltes, la darrera de 
les quals l’ha dedicada a 
Joaquim Carbó amb motiu 
del seu 90è aniversari. Però 
també n’hi han demanades 
per a actes institucionals o 
per a celebracions familiars, 
com aniversaris de casament. 
“I si no, ja soc jo mateix el 
que em poso els temes”. 
També té, és clar, l’Auca de 
les auques, on explica què 
és aquesta singular i catala-
níssima forma d’expressió. 
Vilamala considera que, de 
fet, les auques “són el prece-
dent dels còmics”. Vinyeta 
i text, encara que aquí esti-
guin un a sota de l’altre. 

“La gent no sabia 
llegir, les auques 
eren una forma 

d’alfabetització”

Dels Esquirols a 
Verdaguer, passant 
per les auques
Folgueroles La creació d’au-
ques és només una de les dife-
rents activitats per les quals 
és conegut Joan Vilamala. 
Va ser membre del grup Els 
Esquirols, professor d’institut 
a Manresa i és també un estu-
diós verdaguerista, membre 
del patronat de la Fundació 
Verdaguer. Actualment deu 
ser el català que més auques 
ha creat. A la fotografia, Joan 
Vilamala a Vallfogona, a mit-
jans d’agost, amb l’auca que 
va dedicar a aquest poble.
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La Pista, a la vista
Balenyà obre les portes de l’edifici dissenyat per Miralles i Pinós per veure com ha quedat la reforma
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El retorn d’Elliott Murphy va obrir la festa major

Més que un supervivent

Balenyà

Oriol Serra

Amb cinc dècades llargues 
als escenaris, Elliott Murphy 
ja no és aquell artista maleït 
a qui molts solien contem-
plar com l’últim supervivent 
de la Nova York prèvia al 
punk. Durant els darrers 20 
anys, el de Long Island ha 
construït una sòlida etapa 
de maduresa amb obres tan 
rodones com Prodigal Son 
(2017), que l’han descobert a 
tot un nou públic per al qual 
composicions recents com 
Chelsea Boots o Take that 
Devil Out of Me es troben 
pràcticament a l’alçada de 
clàssics com You Never Know 

What You’re In For o Rock 
Ballad.

Divendres passat va actuar 
a la pista coberta de l’Insti-
tut Escola Carles Capdevila 
dels Hostalets de Balenyà 
–concert organitzat pel 
KOK. en el marc de la festa 
major– població amb la qual 
ha consolidat una relació 
d’amistat des que hi va actu-
ar per primer cop ara fa cosa 
d’un quart de segle. Amb el 
suport d’una banda on desta-
cava la presència del sempre 
oportú Olivier Durand a la 
guitarra –completaven la for-
mació Danny Montgomery 
a la bateria i Melissa Cox al 
violí– va alternar títols tan 
celebrats com Last of the 

Elliott Murphy, a la dreta, amb Olivier Durand en el concert que van oferir divendres a Balenyà

Rock Stars o Come On Louann  
amb perles tan precioses com 
un Deco Dance que va dedi-
car a Lou Reed.

En tanda de bisos va 
estrenar el flamant senzill 

Sunlight Keeps Falling, va 
citar el seu bon amic Bruce 
Springsteen amb una dinà-
mica lectura de Better Days 
i es va acomiadar amb les 
sempre oportunes Drive All 

Night i Sicily. Totes dues les 
havia demanat el respectable 
des de les primeres files. Si el 
públic és un tresor, Murphy 
sap prou bé com cuidar-lo. 
Geni i figura.

Balenyà

Jordi Vilarrodà

Quan aquell jove Enric Mira-
lles va projectar l’edifici de 
la Pista de Balenyà amb la 
que llavors era la seva dona, 
Carme Pinós, tot just comen-
çava la seva carrera com a 
arquitecte. Encara no havia 
guanyat el seu primer premi 
FAD ni el Premio Nacional 
de Arquitectura ni el Lleó 
d’Or a la Biennal de Venè-
cia, que havien de venir en 
anys successius fins la seva 
prematura mort l’any 2000. 
Potser aquella obra en un 
petit poblet d’Osona tenia 
defectes propis dels principi-
ants, però és indiscutible que 
tenia personalitat. Aquest 
dimecres, la Pista de Balenyà 
ha iniciat la seva segona vida 
obrint les portes als que han 
de ser els seus usuaris en 
el moment més simbòlic de 
l’any per a un poble, el de la 
festa major. Amb la música 
de Pep Poblet de fons, els 
balenyanencs van començar 
a fer les paus amb un edifici 
que potser no estimaven gai-
re, però que s’ha convertit en 
un símbol del poble. 

El saxofonista va actuar en 
un dels espais que han can-
viat, el de l’antic rocòdrom, 
a la planta baixa, adequat 
ara com a espai per a actes 
culturals, com ara concerts. 
Amb la sala plena, es va pro-
jectar també un documental 
de Josep M. Puigdomènech 
sobre la pagesia a Balenyà. 
Mentrestant, es podia veure 
com ha quedat La Pista des-
prés de la reforma. A la plan-
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A dalt, la sala semisoterrada plena de gent durant el concert de Pep Poblet. A baix, vistes des de dins i exterior 

tes té una terrassa que s’ha 
condicionat perquè es pugui 
aprofitar per fer-hi actes. 
Falten encara detalls per 
acabar de les obres, abans de 
la inauguració prevista per 
al 18 de setembre, si més no 
la d’aquesta reforma. L’am-
pliació destinada a Escola de 
Música, entre altres funci-
ons, s’acabarà més tard. 

“Creiem que es tractava 
de donar-li la volta”, explica-
va l’alcalde Carles Valls en 
acabar l’acte. Una obra que 
ha dirigit Carme Pinós i que 
és, més que un maquillatge, 
un replantejament de tot 
l’edifici. Aquest dimecres va 
aixecar expectació i expec-
tatives, però amb la divisió 
d’opinions que sempre ha 
acompanyat La Pista. Des del 
“era un edifici poc adequat 
per a aquest poble” fins al 
“a mi sempre m’ha agradat” 
passant pel “ja que el tenim, 
l’hem d’aprofitar”. El temps 
i els mateixos balenyanencs 
que en faran ús diran si 
l’aposta és encertada.

La jornada de portes ober-
tes a La Pista va tancar els 
actes festius que havien 
començat divendres, amb 
el concert Elliott Murphy i 
l’obertura de la tómbola. Dis-
sabte va tenir lloc el concurs 
de pintura ràpida que va gua-
nyar Julio García Iglesias i, a 
la nit, el grup de versions Yo 
Suspendí EGB va obtenir un 
gran èxit en el seu concert. 
Diumenge es van projectar 
tres curts osonencs en una 
mostra de nova creació i 
dilluns va haver-hi havaneres 
amb Cavall Bernat.

ta baixa, el bar s’obre cap a 
un espai endreçat i una pista 
que va donar nom a l’edifici i 
que ara tornarà a ser-ho, per 

practicar-hi esports. La pri-
mera planta, ocupada abans 
per les oficines municipals, 
ara és diàfana i amb un rètol 

que diu que l’espai es desti-
narà a biblioteca. I a la planta 
superior, com sempre, Ràdio 
Pista. Cada una de les plan-
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Al cap de 30 edicions celebrades, 
per primera vegada el bandoler 
Toca-sons va ser encarnat per una 
dona, Anna Maria Tuneu. La plu-

ja va marcar la tarda i va obligar 
a traslladar a Can Costa i Font el 
final, en què el Toca-sons va ser 
declarat culpable, però indultat. 

Per primera vegada, 
en Toca-sons és dona
El personatge del bandoler va ser interpretat per Anna Maria Tuneu.
La pluja que va caure a Taradell va obligar a fer el final a Can Costa

Taradell

EL 9 NOU

Taradell va celebrar aquest 
dijous el dia central de la 
festa major amb la Festa d’en 
Toca-sons, que per primera 
vegada va ser interpretat 
per una dona. El personatge 
del temut bandoler el va 
encarnar Anna Maria Tuneu 
mentre que el de l’agutzil el 
va fer Laia Miralpeix. Un pas 
històric en el 30è aniversari, 
que va estar marcat per la 
pluja. Va ser una amenaça 
constant i intermitent des 
de primera hora de la tarda, 
que es va intentar esquivar 
endarrerint l’inici dels actes 
una hora, però finalment –a 
entrada de fosc– es va deci-
dir traslladar a dins de Can 
Costa i Font tota la part final 
dels actes. 

Les dues protagonistes 
van estar acompanyades de 
bandolers i sometents, però 
també de les persones que 
en els darrers 29 anys han 
interpretat el personatge 
d’en Toca-sons amb motiu 
del 30è aniversari de la festa. 
S’hi van sumar també diver-
ses entitats amb l’objectiu de 
reviure una festa de poble i 
de carrer. I així va ser, quan 
a la Plaça i mentre es ballava 
una sardana, en Toca-sons va 
fer acte de presència. Des-
prés d’una primera ballada 
i d’entrar a robar a la pastis-
seria Mont-Rodon (d’on en 
Toca-sons va sortir eufòric 

amb el seu pastís) van passar 
davant la farmàcia, però en 
aquest cas per fer un reconei-
xement a l’Antònia Font, una 
de les primeres dones en col-
laborar a la festa. 

L’agutzil i el sometent van 
intentar capturar en Toca-
sons en diverses baralles 
però sempre van acabar amb 
la cua entre les cames. Que-
dava però el moment defini-
tiu. Abans però, hi va haver 
temps per bufar les espelmes 
dels 30 anys, a davant del 
Xocolater de Taradell en un 
moment que va servir per 
reconèixer totes les persones 
que han col·laborat amb la 
festa al llarg d’aquests 30 
anys. Va ser aquí quan es 
va decidir que era millor 
continuar a sopluig. Ja a 
Can Costa i Font va arribar 
el moment de Treva en el 
qual es va reconèixer els 
organitzadors del Mercat del 
segle XVII. I la peripècia del 
bandoler va continuar: un 
any més, en Toca-sons va ser 
capturat mentre ballava la 
seva sardana. L’agutzil no va 
tenir pietat i es va emportar 
en Toca-sons per ser jutjat. El 
judici, però, va ser poc seri-
ós. Amb un sagal despistat, 
l’agutzil va intentar posar 
ordre i llum a la foscor, tal 
i com va dir Carles Porta en 
una veu en off al principi 
perquè “robatoris, malifetes 
i actuacions criminals al mar-
ge de la llei omplen el poble 
de temor i angoix”.  

 En el torn dels testimo-
nis, dos jugadors de la UD 
Taradell van acusar en Toca-
sons de ser el culpable de 
perdre el darrer partit de la 
temporada mentre que l’he-
reu i la pubilla el defensaven. 
En Pep del bar de Can Costa, 
en representació dels bars i 
restauradors de Taradell, el 
va acusar de robar. A banda 
dels testimonis també es 
van llegir unes corrandes, 
algunes a favor i d’altres en 
contra del bandoler. El jurat 
popular va ser l’encarregat 
de votar però hi va haver un 
empat. I qui va desempatar 
van ser els guanyadors de 
la gimcana gitana que van 
enviar en Toca-sons a la 
forca. La jutgessa –també 
dona– va decidir absoldre-la 
per no enviar una dona a la 
mort. I davant d’això, en/na 
Toca-sons va respondre que 
no volia cap tracte diferent 
per la seva condició: “Una 
dona no és recordada per ser 
dona, sinó per la capacitat 
que té de portar o no a terme 
un fet”, va dir. I aquí s’hi va 
sumar tot el cor de dones que 
havien participat en el curs 
de la festa, mentre la cantant 
taradellenca Vanessa Codina 
interpretava el clàssic Ama-
zing Grace. I al final, la seva 
va ser la veu que va portar a 
l’alliberament de la bando-
lera. “Si tots canten aquesta 
melodia de llibertat, llavors 
sí, que escolliré viure lliure 
com a última voluntat”. 

Taradell té ganes de festa...
Taradell Després de dos anys diferents, Taradell ha recuperat 
la normalitat i ho fet amb una llarga festa major, amb molts 
actes i tots ells amb molta participació. Petits, joves i adults 
han gaudit des del passat dimecres de festa, cultura i tradició. 
A la Festa Jove, organitzada pel Consell de Joventut, el pavelló 
es va omplir durant les tres nits de concerts. El sopar de pagès, 
dissabte, va comptar amb més de 400 persones i aquestes i les 
moltes que s’hi van sumar després en el concert de versions 
amb els Waikiki. El dia abans, els jardins de Can Costa també 
es van omplir per recordar les nits dels anys 70 i 80 a Taradell 
així com també diumenge, amb el concurs de crits i xiulets amb 
gairebé 50 participants i el concert de Xavi Sarrià que junta-
ment amb el concert de Versions per a Xics es van canviar d’es-
cenari a causa de la pluja. Dilluns, també es va fer a l’interior el 
concert de la Rosaleda, que va omplir can Costa mentre que a 
la Residència es van fer les serenates. Dimarts, a banda del tor-
neig de tennis taula i de l’escape room, que van penjar el cartell 
de complet, Sara Roy (a la foto) també va fer ple. 
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A dalt, l’arribada d’en Toca-Sons a Taradell i escenes del recorregut, ja amb els paraigües com a    protagonistes. A baix, al mig i a la dreta, el judici que ja es va fer a Can Costa i Font
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... i fa ple en tots els actes
Taradell El colofó a la participació de la festa major de 
Taradell el va posar l’Envelat (a la foto). Després de dos anys 
d’absència, la plaça de les Eres es va tornar a omplir en el dia 
abans de Sant Genís. El dijous, tot i la previsió de pluja, es van 
poder fer els actes centrals del matí, com la xocolatada i la 
cercavila de gegants mentre que els carrers de la Sagrera van 
quedar petits per veure el Mercat del s. XVII que arribava a la 
seva 30a edició. Els actes de la festa major continuen aquest 
divendres amb les sardanes-berenar a Can Costa i mentre que 
diumenge es posarà punt i final amb la caminada popular i el 
partit de futbol. D’aquesta manera es tancarà una festa major 
que serà recordada per la seva participació, tant en els actes 
més nocturns i musicals com a la resta. I és que els inflables 
d’aigua, ubicats al Pujoló, el torneig de vòlei amb més de 20 
equips, les sardanes-vermut a la Font Gran, el concert de la 
Coral Vilademany o la caminada d’en Toca-sons, que va penjar 
el cartell de complert amb 150 persones a cada una de les dues 
sessions, també va ser tot un èxit. 
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Vilanova, una festa major a tota velocitat
Vilanova de Sau La baixada de carretons, divendres a la tar-
da, va ser un dels actes del darrer cap de setmana de la festa 
major de Vilanova de Sau. Una desena d’artefactes van fer el 
recorregut, sortint de la plaça Serrallonga i aprofitant el des-
nivell natural del poble, mentre el públic ho contemplava des 
de les voreres (a la fotografia). El cap de setmana va comptar 
amb una novetat en la programació d’enguany, el correfoc dels 
diables Sac i Ganxo de Sant Hipòlit, que la nit de dissabte va 
sortir de l’Ajuntament, va baixar pel carrer de Santa Maria i 
va acabar a la plaça Major. El concert dels grups Nascuts en 
Dimarts i Geluc, que presenta aquest any el seu primer disc 
Com un pot va tancar la jornada. Per diumenge, darrer dia de la 
festa,  va quedar només la quina popular que va tenir lloc a la 
tarda, a la Pista. Vilanova de Sau va començar la festa major el 
passat dia 12 d’agost. Enguany sense el Bioritme, que hi porta-
va milers de persones tot just acabada la festa, el poble recupe-
ra el seu ritme tranquil habitual. 

Sant Bartomeu torna a la plenitud de festa
Sant Bartomeu del Grau La cercavila amb els gegants i cap-
grossos, al ritme dels grallers i de la batucada de Batupanda, 
és un dels actes que identifica el dia gran de la festa major de 
Sant Bartomeu, el del patró de la vila. Aquest dimecres al mig-
dia, va tornar la plenitud de la festa després dels dos últims 
anys amb aquest acte, després que hagués començat la vigí-
lia amb el prego de Joan Hernández. El mateix dimecres, els 
Montgrins van fer concert i ball de festa major. Sant Bartomeu 
encara ara els últims dies de la festa, en què destacarà aquest 
dissabte la popular Tarda de motor, que tindrà lloc a partir de 
les 3. Prèviament, divendres es recupera un altre acte que no 
s’havia pogut celebrar encara l’any passat, la Festa blanca, en 
què l’única condició per accedir-hi és la d’anar vestit de blanc. 
Diumenge es tancaran els actes, començant al matí per una 
cursa d’inflables i una plantada de bitlles catalanes, seguint 
per animació i festa de l’escuma amb Jaume Barri i acabant 
amb havaneres, amb Les Anxovetes. 
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Un concert del Cor Jove del Moianès obre els actes aquest divendres

Castellterçol comença la festa
Festa major al Brull, 
que s’obre amb el 
clown Moi Jordana

El Brull L’espectacle Mr. 
Arlet, amb el pallasso moia-
nès Moi Jordana, obrirà 
aquest divendres el cap de 
setmana d’actes de la festa 
major del Brull, que conti-
nuarà el mateix divendres 
amb una sessió de cinema 
a la fresca. Dissabte al matí 
hi haurà passejada popular, 
i a la nit, sopar de veïns a la 
fresca i concert amb Quar-
tetto Stravagante. Diumenge 
s’acabarà amb festa de l’escu-
ma i vermut concert amb The 
Soul of Sound.

Una estrena del grup 
Milany inicia la festa 
major de Vallfogona

Vallfogona L’estrena del 
muntatge teatral Big banc 
d’Aniol Finestres, a càrrec 
del grup Milant, obrirà 
aquest divendres a la nit els 
actes de la festa major de 
Vallfogona, després de la cer-
cavila. La nit continuarà amb 
el concert de Damm-Er Show. 
Dissabte hi haurà espectacle 
infantil, correfoc amb els 
Diables d’Alpens i final de 
festa amb Golden Beat. Els 
actes s’acabaran diumenge 
amb sardanes i el ball de clo-
enda amb Jordi Bruch. 

Castellterçol
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Un concert del Cor Jove del 
Moianès, aquest divendres, 
donarà pas als actes de la 
festa major de Castellterçol, 
que s’allargarà fins al pro-
per dimarts. Serà la festa 
del ple retorn a la norma-
litat després dels dos anys 
excepcionals de la pandèmia, 
com recorda l’alcalde Isaac 

Burgos en el programa de 
la festa, on agraeix l’esforç 
que tothom va fer en aquells 
moments excepcionals. 

El concert d’inici de la fes-
ta serà  a 2/4 de 8 del vespre, 
a la sala de Cal Recader, i 
la formació que dirigeixen 
Elisenda Cabero i Carles 
Farreras interpretarà un 
repertori de peces corals de 
diferents estils amb acompa-
nyament de piano. Després 

hi haurà un altre concert, en 
aquest cas d’havaneres, als 
jardins del mateix espai. La 
cursa del Castell-Memorial 
Joan Casanova, en versió 
d’adults i infants, obrirà els 
actes de dissabte, dia en què 
també es farà –a la tarda– la 
cercavila de gegants i nans 
i el pregó de festa major, 
enguany a càrrec de l’Esbart 
Rosa d’Abril. La nit acabarà 
amb correfoc i la Mashup 

Party a la plaça dels Estudis.
Però si un element iden-

tifica la festa, aquest és la 
Dansa de Castellterçol i el 
Ball del Ciri, que s’intepre-
taran diumenge a la 1 del 
migdia, com és costum, a la 
plaça Vella. Aquesta jornada 
acabarà amb la projecció 
d’Alcarràs al Centre, organit-
zada pel Cine Club Moianès. 

La festa continuarà dilluns 
amb la nova ballada de les 
danses i l’actuació de l’Esbart 
Rosa d’Abril a la nit, seguida 
de la Nit Jove. Dimarts serà 
el darrer dia, amb el ball de 
festa major, la corredissa de 
gegants i el concert de Banda 
Neon, entre altres actes. 

De Maria Jaume a 
Mar Pujol, a Prats

Prats de Lluçanès La cantant 
mallorquina Maria Jaume va pre-
sentar divendres passat a Prats, 
en format de banda, les cançons 
del seu darrer disc Voltes i voltes. 
El concert formava part del cicle 
Fes-te L’Agost, que organitza 
l’Ajuntament de Prats i que hau-
rà constat de quatre concerts. La 
darrera actuació, aquest diven-
dres a les 10 de la nit als jardins 
de Cal Bach i la Farmàcia Vella, 
serà la del duet lluçanès format 
per Mar Pujol i Marty Ollivant, 
que ja van actuar en aquest for-
mat a la darrera edició d’El So de 
les Cases, a Vic. EL
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Assessoria laboral, 
fiscal, corredoria 
d’assegurances i 

gestoria administrativa

Plaça Catalunya, 15

Sant HiPòlit de Voltregà
tel. 93 850 26 00
Fax 93 850 21 19

www.assessoriavigue.com

Més de 50 anys al 
vostre servei!

EL TEU EQUIP EN
ASSEGURANCES

MOLT A PROP TEU

ASSEGURANCES PLA BRUNET
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SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ 

L’assaig d’’El Drac 
que Vol Tragar’, 
aquest dimarts. La 
imatge correspon al 
moment del toc de 
sortida, des del pòrtic 
del Mallol

Sant Hipòlit comença 11 dies de festa
Sant Hipòlit de Voltregà

Jordi Vilarrodà

Des de l’inici amb El Drac 
que Vol Tragar d’aquest 
divendres fins al final amb el 
castell de focs del dilluns 5 
de setembre, transcorre una 
de les festes majors osonen-
ques amb més arrelament, la 
de Sant Hipòlit, una de les 
que marca el final d’agost 
i l’esclat de gresca abans 
del retorn a la normalitat. 
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Seran  11 dies, dels quals no 
n’hi haurà cap que no tingui 
almenys una activitat progra-
mada des de la comissió de 
festes.

Després de l’espectacle 
inicial, la jornada de dissabte 
transcorre amb les proves 
del Santhipolitenc de Ferro, 
a primera hora de la tarda a 
la font de la Sala, i el concert 
habitual de rock en el qual 
actuaran Erradikaos, Segis 
(Segismundo Toxicómano), 
Sleeping the Monkey, i en 
especial KOP, un dels grups 
ja mítics de l’escena punk, 
que porta actuant sota aquest 
nom des de l’any 1998, des-
prés d’haver-ho fet coma 
Speereth. El concert serà a la 
Pista, a partir de 2/4 d’11 de 
la nit. Diumenge hi haurà, 
entre altres actes, el quinto 
de Ràdio Voltegà i circ amb 

Endangered-Rara Avis in 
Terris, espectacle produït 
per la companyia Siloseno-
mecuelgo. 

La setmana que ve 
començarà dilluns amb el 
concert de Cesk Freixas i 
continuarà dimarts amb 
l’humor de Godai Garcia i la 
seva Nit d’homilies. Dime-
cres hi haurà un taller per a 
l’elaboració de ratafia i un 
concert de Jordi Company 
i Gil Grau, tots dos compo-
nents del grup de versions 
Sixtus, seguit de micròfon 
obert. I dijous, el pregó 
jove sorpresa de la festa, 
en el marc de la Festa de la 
Cervesa.

El cap de setmana en què 
comença la programació tra-
dicional de la festa s’iniciarà 
el divendres 2 de setembre 
amb el repic de campanes, 

i al vespre, el pregó d’An-
tònia Sala i Boix, que va ser 
fundadora de la secció de 
patinatge artístic del  Club 
Patí Voltregà, per acabar la 
nit amb el Sopar de Barre-
tets i Barretots i karaoke. 
El dissabte 3 de setembre, 
el programa inclou ja el 
primer partit de l’OK Lliga 
del Club Patí Voltregà, a 
més del correfoc i el ball 
de festa major amb la Sel-
vatana, per acabar amb la 
que s’ha batejat com a Festa 
Teletubbie, amb DJs, a la 
matinada. El diumenge 5 de 
setembre serà el de la missa 
i la ballada de gegants, els 
actes més tradicionals, i el 
concert de Lagarto’s Band, 
per acabar el dilluns 5 de 
setembre amb actes com el 
castell de focs i la cantada 
d’havaneres. 

‘El Drac que Vol 
Tragar’, 15 anys
Sant Hipòlit de Voltregà 

El Drac que Vol Tragar és 
l’espectacle amb què des 
de fa 15 anys comença la 
festa. Amb motiu d’això 
s’ha volgut ampliar i “dei-
xar de ser només l’acte 
inaugural per ampliar-ho 
a una jornada d’activitats 
a la casa del Mallol”, diu 
Xevi Vigué, el coordina-
dor de la festa. Des d’aquí 
sortirà el seguici, integrat 
per una vuitantena de 
persones de diferents 
entitats del Voltreganès, 
que s’adreçarà a la plaça 
Nova per fer un salt de 
lluïment i d’aquí a la de 
l’Església per a la repre-
sentació. Durant la cele-
bració s’estrenarà una 
nova figura de bestiari. 
Quina? “És una sorpresa”. 

Cesk Freixas, amb 
el disc ‘Memòria’

Sant Hipòlit de Voltregà 

Cesk Freixas actuarà dilluns 
a Sant Hipòlit, en un concert 
que tindrà lloc a 2/4 de 10 
de la nit al parc del Torrent 
de Mitjavila. El cantautor 
penedesenc hi presentarà les 
cançons del seu últim dic, 
Memòria (2021), en què a 
més de textos propis va musi-
car poemes de Joan Brossa, 
Joan Salvat-Papasseit, Marià 
Villangómez, Mireia Calafell 
i Apel·les Mestres. La crítica 
el va considerar el seu treball 
més madur, en què va intro-
duir sonoritats procedents 
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de la música d’arrel dels Paï-
sos Catalans, que coneix bé. 
Amb aquest treball, el novè 
de la seva carrera, celebrava 
17 anys de carrera artística. 

FESTES
MAJORS
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Festa Major d’estiu 2022
del 31 d’agost al 4 de setembre

www.centelles.cat
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Centelles

L’alcalde Josep Paré, 
enmig dels regidors 
implicats en la festa 
major, aquest dimarts 
davant del Portal de 
Centelles

Centelles celebra una festa 
major amb implicació social
Centelles

Jordi Vilarrodà

Des dels joves que organit-
zen les festes de la Riera 
Blanca als promotors del 
Premi Centelles de Pintura, 
des del grup teatral El Tri-
quet fins la Societat Coral 
La Violeta, passant pels 

Baliga Balaga o els Cabrons 
i Bruixes, la festa major de 
Centelles és una suma d’im-
plicacions de diferents grups 
i col·lectius. “Són mesos de 
preparació perquè la gent 
se senti seva la festa”, va 
dir l’alcalde Josep Paré en 
l’acte de presentació, aquest 
dimarts. Aquest any, a més, 

s’ha ampliat amb la incorpo-
ració a la comissió de festes 
de l’Esplai Les 100 Teies “per 
potenciar una franja d’edat 
jove que no estava prou 
coberta”, diu Anna Chávez, 
regidora de Cultura. 

Els actes tindran lloc entre 
el proper dimecres –el dia de 
Sant Llop, patró de la vila– i 

el diumenge 4 de setembre, 
la vigília del retorn a la 
normalitat per a molta gent. 
Paré va remarcar que el pri-
mer acte del programa “és 
solidari”, l’obertura de la 
31a. Tómbola de la Solidari-
tat que tindrà lloc dimecres 
a la plaça Major, seguit del 
pregó que enguany pronun-
ciarà Nyaco Boleda. Nascut 
a Centelles fa 56 anys, 
enginyer industrial i fins fa 
poc directiu d’una empresa, 
ha estat molt vinculat al 
món associatiu, sobretot en 
projectes també solidaris i 
de banca ètica, a banda d’in-
tervenir en entitats cente-
llenques. Del proper dijous, 
destaca la presentació de 
la nova figura de goma del 
gegant Perot, en la plantada 
de gegants del migdia, el 
correfoc a la nit i la prime-
ra de les festes de la Riera 
Blanca. 

Per al següent cap de 
setmana, quedaran activi-
tats com el Biciagua (amb 
consum reduït al 50%) o les 
havaneres d’Els pescadors 
de l’Escala, el divendres. 
El dissabte 3 de setembre, 
Centelles acull novament 
una concentració de vehi-
cles clàssics, i La Violeta 
farà el seu cinquè concert 
d’estiu a la pista del Casal 
Francesc Macià. I el diu-
menge hi haurà, entre d’al-
tres, “un matí de cultura 
popular” amb gegants i cas-
tells, el concert de La Sel-
vatana i, amb ells mateixos, 
el ball de festa major i el 
darrer espectacle de foc dels 
Cabrons i Bruixes. 
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Jurat femení per al Premi Centelles

Centelles El diumenge 4 de setembre, al 
migdia, es coneixerà el guanyador (o gua-
nyadora) de la 80a edició del Premi Cente-
lles de Pintura, un dels certamens artístics 
amb més tradició de Catalunya. Enguany 
ha tingut un jurat íntegrament femení, for-
mat per Anna González, Marina Berdalet 
(de L’Estany), Mariona Millà, Neus Górriz 

i Carolina Camanyes va haver de decidir 
entre les 78 obres que havien passat a la 
fase final, de les 178 que es van presentar. 
L’alcalde, Josep Paré (a la fotografia amb les 
membres del jurat) va destacar que enguany 
s’ha incrementat fins a 4.000 euros la dota-
ció del primer premi i s’ha establert en 500 
euros la dels dos finalistes, que fins ara no 
en tenien. 
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Bona festa major!

Raval Sant Antoni, 2
Tel. 93 881 24 51
08540 CENTELLES

man.rocal@rocal.es
www.rocal.es

Bona
FESTA 
MAJOR!

servei, manteniment
i recanvis de grues 

de totes les marques

Abus Grúas, s.L.u.
Tel. 93 881 05 38

info@abusgruas.es
www.abusgruas.es

C. Castellar, 9
Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles

Bona festa major!
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Viatge musical al Chicago dels 20
El Triquet estrena aquest divendres ‘C’, adaptació de l’obra i la pel·lícula ambientada a la ciutat

Centelles

J.V.

Ara fa vint anys que es va 
estrenar la pel·lícula Chica-
go, un enlluernador musical 
dirigit per Rob Marshall que 
es va alçar amb l’Oscar a la 
millor pel·lícula. El film adap-
tava l’original concebut per 
al teatre d’aquesta història 
ambientada en el Chicago 
dels anys 20 del segle passat, 
violent i a la vegada vibrant. 
Durant aquesta festa major 
de Centelles, el grup local El 
Triquet el traslladarà a l’esce-
nari del Casal Francesc Macià 
en set representacions.

Triar una obra tan ambici-
osa com Chicago (que en la 
versió centellenca és queda 
en C) representava un rep-
te, des del punt de vista del 
teatre amateur. “La idea ja 
corria de feia temps, i des-
prés de la pandèmia vam 
posar sobre la taula diferents 
musicals, ens va semblar que 
aquest era adient perquè 
és sobretot un espectacle 
i ara el que es necessita és 
alegria”, explica Jordi Relats, 
un dels històrics d’El Triquet 
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Una escena del musical ‘Chicago’ en l’assaig d’aquest dimecres al Casal Francesc Macià, on es faran les representacions

Festa amb art, 
dels Horts de 
Cal Comte als 
Tallers Oberts

Centelles

J.V.

A banda del Premi Cen-
telles de Pintura, les arts 
visuals tenen un paper 
destacat en la programa-
ció. Començant per la ja 
tradicional activitat dels 
Tallers Oberts, en què 
diversos artistes mostren 
els seus espais de creació 
a tothom qui els vulgui 
veure. Això serà aquest 
dissabte i diumenge, de 
6 a 9 del vespre, amb els 
tallers oberts dels pintors 
David Casals, Neus Górriz 
i Rosina Martíenez i de la 
ceramista Marta Postico. 

Dimecres s’inauguraran 
als Horts del Palau dels 
Comtes les accions “hArt-
22canya”, batejades així 
perquè utilitzaran la canya 
com a material principal. 
Seran visitables fins al 25 
de setembre, i a més de 
Casals i Postico, hi partici-
pen Toni Donato, Eulàlia 
Llopart, Diego Osorio, 
Joan Pujol-Creus, Santi 
Riera i Miquel Sallent.

Hi intervenen, dalt de l’es-
cenari, una trentena d’actors 
i actrius, als quals cal afegir 
altra gent que hi participa 
com a tècnics o en la confec-
ció de vestuari i escenogra-
fia, fins a mig centenar de 

persones. L’actor i director 
Arnau Casanovas, vinculat 
des de sempre al grup, és qui 
dirigeix el muntatge. 

“L’avantatge d’aquest 
musical és que el pal de 
paller són quatre o cinc per-

sonatges”, diu Casanovas. En 
el seu moment, a banda de 
les històries d’amor i infi-
delitats, i també dels crims, 
retratava una societat en 
què la voluntat de triomfar 
podia passar per sobre de 

moltes altres consideracions, 
i en què els poders judicial i 
policial, al costat també de la 
premsa, no sempre jugaven 
net. “En aquest sentit és bo 
mirar-lo i anar comparant 
amb la nostra societat per 
veure que no estem tan 
lluny”, diu Casanovas. Tot 
això sense oblidar la part 
musical amb ritmes del jazz 
i charleston de l’època. Per 
arribar a la versió pròpia 
que n’ha fet El Triquet, s’ha 
partit tant del musical com 
de l’obra teatral originals. 

“La C del títol la relaciones 
amb Chicago, però també 
amb Centelles”, explica Jordi 
Relats. 

L’estrena tindrà lloc aquest 
divendres a 2/4 de 10 de la 
nit. Se’n faran representaci-
ons també dissabte, diumen-
ge i dimecres. I el proper cap 
de setmana, tres sessions 
més. No faltaran oportuni-
tats per veure’l, però amb 
molta probabilitat són úni-
ques, perquè serà difícil 
reunir novament tanta gent. 
Coses que passen només per 
festa major.

Arnau Casanovas 
ha dirigit la 

trentena d’actors 
que l’interpreten
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Divendres 26 d’agost
19.00 Piscina municipal. 
EspEctaclEs a la piscina, tot 
seguit concErt dE vErsions a 
càrrec de Refugi Duet i música de CJR.

Dissabte 27 d’agost
10.30 a 13.30 Piscina municipal. FEsta 
aquàtica
16.00 Camp de futbol. Mini lEgEnds
17.00 Camp de futbol. riupriMEr 
lEgEnds
19.00 Pl. de la Vila 1 d’Octubre. santa 
Birra. Camp de gespa, concert 
d’ultiMàtoM i dj sEndo

Diumenge 28 d’agost
8.00 Pl. de les Pedretes. XXXii
caMinada popular

19.00 Camp de gespa. gran quina 
popular

Dijous 1 de setembre
20.30 Pl. de la Vila 1 d’Octubre. 
prEgó. Tot seguit, EXposició dE
pinturEs al Casal el Puig
22.00 Pl. de la Vila 1 d’Octubre. joc 
dE nit

Divendres 2 de setembre
De 17.30 a 19.00 Piscina municipal 
giMcana popular
19.30 Pl. de la rectoria concErt 
d’havanErEs
21.00 Carrer Major sopar popular 
santatEca
00.00 Pl. de la Rectoria 
riupriMEMBEr 2022
00.00 gErMà nEgrE!
01.45 ruc’n’roll
04.00 pd ruïnosEs

Dissabte 3 de setembre
10.30-13.30 Campus de la rectoria 
EnFanga’t
17.00 Camp de futbol MEMorial 
quiMEt novEllEs
18.00 Carrer Major tarda 
d’Esports tradicionals
21.20 Carrer Major corrEFoc
00.30 Pl. de la Rectoria. Per començar 
pau pratso
01.45 sicuta
04.00 dj rigograM. tEX
05.00 Xocolatada

Santa Eulàlia de Riuprimer

Amb la col·laboració de

Dimarts, 30 d’agost
19h_Zona esportiva_FESTA JOVE, vine i 
posa la teva música!
Dimecres, 31 d’agost
PENJADA DE COLORS
19h_Barri de l’Arumí_CRONO BIKE. Itinerari 
cronometrat.
20.30h_Pavelló_ROLLING PISTA. Vine 
a donar voltes amb els patins a l’estil 
americà, amb música i llums.
Dijous, 1 de setembre
18h_Zona esportiva_ TALLERS DE CIRC, 
amb VIU I RIU. Tallers de circ amb material 
reciclat, zones de coordinació, equilibri, 
malabars i les bicicletes més estranyes de 
Catalunya.
20h_Zona esportiva_ “SERVER LED RAPOS” 
(Sopar del revés) + PELAT I PELUT (Trio)

Divendres, 2 de setembre
18h_Zona esportiva_MÚSICA REGGAE I 
DUB amb ARISE SOUND SYSTEM & LION 
BLOOD.
19h_Zona esportiva_SANTA BIRRA, amb la 
xaranga ENTROMPATS BAND
19h_Pavelló_RUA CarnaSeb. Sortida de la 
Rua de Carnaval d’estiu.
20.30h_Plaça Major_Vine a sopar de FOOD 
TRUKS
22h_Plaça Major_CORREFOC amb els 
DIABLES DEL PONT VELL de Roda de Ter.
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Santa Eulàlia de Riuprimer

El concert de Germà 
Negre serà una de 
les actuacions musi-
cals més destacades 
de la festa de Santa 
Eulàlia de Riuprimer. 

La lluita pel català es fa lloc 
a la festa de Santa Eulàlia
Santa Eulàlia de Riuprimer

J.V.

Habitualment, la festa major 
de Santa Eulàlia té un fil con-
ductor, que es fa palès tant 
en el programa de la festa 
com també en la decoració 
dels llocs o també en la festa 
del Riuprimember, on es 

demana que la gent hi vagi 
disfressada. Aquest any, es 
dedicarà “a la defensa de la 
cultura catalana i les seves 
tradicions”, segons Jordi Cru-
sellas, el regidor de Festes, 
Cultura, Joventut i Esports. 
L’Ajuntament considera que 
això és el que cal, “en un 
moment com aquest en què 

ens volen imposar el 25% a 
les escoles i seguim patint la 
repressió”. 

Aquest serà el component 
més reivindicatiu d’una festa 
que viu aquest divendres els 
primers actes amb especta-
cles a la piscina, que continu-
en dissabte al matí al mateix 
lloc amb una festa aquàtica. 

A la tarda, el correbars San-
ta Birra farà un recorregut 
pel poble, per acabar amb 
el concert d’Ultimàtum. 
Diumenge hi haurà cami-
nada popular i la gran qui-
na, al vespre. 

Els actes continuaran 
dijous amb el pregó de 
la festa major que serà a 
càrrec de Lluc Crusellas, 
riuprimerenc que ha estat 
finalista al World Choco-
late Masters, el certamen 
que elegeix el millor xoco-
later del món. Divendres 
vinent hi haurà gimcana 
popular, havaneres amb el 
grup Barca de Mitjanit i el 
sopar popular Santateca, 
que organitza el Consell de 
Joventut. Serà el preludi 
de la festa Riuprimember, 
a la plaça de la Rectoria, 
que inclourà l’actuació dels 
Germà Negre, en la gira del 
desè aniversari del grup. 
El dissabte 3 de setem-
bre es dedicarà la tarda a 
esports i jocs tradicionals, 
per seguir amb el correfoc 
dels diables Sexes Foc de 
Sant Cugat Sesgarrigues. 
El diumenge 5 de setembre 
és el dia dels actes tradici-
onals, amb ofici, cercavila, 
el brindis popular i la tra-
dició local del joc del conill 
porquí, per acabar amb 
ball de tarda. El darrer dia 
de la festa és el dilluns 5 
de setembre, amb xocola-
tada, arrossada popular i 
sardanes, tot i que hi haurà 
un epíleg al voltant de la 
diada: el dia 9 de setembre 
arrenca des de Santa Eulà-
lia la Marxa dels Vigatans. 
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Santa Eugènia 
comença dimarts 
els primers actes 
de la seva festa

Santa Eugènia de Berga 

Tot i que el gruix de les acti-
vitats serà el proper cap de 
setmana, dimarts arrenca la 
festa major de Santa Eugènia 
de Berga. Ho farà amb la Fes-
ta Jove, organitzada pel Punt 
Jove a partir de les 7 de la 
tarda a la zona esportiva, on 
es convida tothom qui ho vul-
gui a punxar la seva música. 
Dimecres es penjaran bande-
roles que identificaran amb 
un color cada barri del poble, 
i a les 7 de la tarda, al de 
l’Arumí, s’iniciarà la Crono-
Bike, una activitat esportiva 
que va començar l’any passat 
i que anirà seguida de més 
esport, amb la Rolling Pista 
al pavelló, una de les nove-
tats d’enguany. A la tarda, hi 
haurà tallers de circ i a la nit 
el Sever Led Rapos, és a dir, el 
Sopar del Revés i concert de 
Pelat i Pelut. 

FESTES
MAJORS
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La muntanya de Sant Sebastià

09

Com a lloc històric relacio-
nat amb l’aixecament con-

tra Felip V, Sant Sebastià 
ha acollit molts actes que 

recorden aquest fet

Significació històrica
L’any 2002 l’ermita de Sant Sebastià 
va ser declarada Bé Cultural d’Inte-
rès Nacional per la Generalitat de 
Catalunya, per la importància històrica 
d’haver estat l’indret on es va signar, 
el 17 de maig de 1705, el Pacte dels 
Vigatans. Aquell any, mossèn Llorenç 
Tomàs i Costa, rector de Santa Eulàlia 
de Riuprimer, va acollir en aquesta 
ermita una reunió secreta dels líders 
vigatans. Al començament de la Guerra 
de Successió, aquests prohoms es van 
comprometre a crear una tropa de sis 
mil homes per lluitar a favor de l’arxi-
duc Carles d’Àustria, en contra del rei 
espanyol, el Borbó Felip V.
Per rememorar aquest fet, l’any 2014 
es va inaugurar una intervenció muse-
ística en aquest espai, lloc clau pel que 
fa als esdeveniments de la Guerra de 
Successió. L’ermita de Sant Sebastià 
es va convertir, doncs, en un dels refe-
rents culturals de la comarca. Cada any, 
el diumenge després de Pasqua, s’hi 
celebra l’Aplec de Sant Sebastià. En 
aquesta festa no falta mai una cantada 
de caramelles i un dinar popular. Tam-
bé, pels volts del 17 de maig, es lliuren 
els Premis Literaris del Pacte de Sant 
Sebastià i s’encén la Flama del Pacte 
dels Vigatans.

Com arribar-hi
Hi ha una ruta circular de 13 quilome-
tres, fàcil de fer i molt ben senyalit-
zada, que sortint de Vic puja a dalt a 
l’ermita de Sant Sebastià (770m). Surt 
del davant de l’Alberg Canonge Collell 
i es dirigeix fins al pla de la font del 
Güell. En aquest punt hi ha un plafó que 
descriu la ruta i informa que, a partir 
d’aquell punt la ruta coincideix amb el 
PR C-41 del sender de Gurb. Un cop s’ha 
passat la gran masia de la Vila, el sender 
s’enfila fins a dalt a Sant Sebastià. El 
camí de retorn cap a Vic és tot de baixa-
da.

Les llegendes
El Soler Botei és una casa d’estil moder-
nista, valenta i envoltada d’un gran 
parc que es troba al peu del turó de 
Sant Sebastià, hi ha qui assegura que ja 
hi era en temps dels romans. S’explica 

que el marquès del Soler Botei volia fer 
una casa amb tantes finestres com dies 
té l’any, i ho va aconseguir. Més avall 
d’aquesta finca hi ha un llac amb mol-
tes flors, i a sota hi ha moltes figues. 
La gent diu que és un lloc estrany, 
perquè si algú hi parla alt o crida, li fa 
la impressió que se li emporten l’àni-
ma. Es veu que en aquest indret s’hi 
va ofegar una filla de l’amo del Soler 
Botei, i diuen que a la nit se senten els 
crits d’aquella noia que vol ressuscitar. 
Els veïns prou que haurien provat de 
salvar-la, però mai no ho van poder fer; 
quan se sentien aquells crits, ningú 
gosava acostar-s’hi.
A sobre mateix de Santa Eulàlia de 
Riuprimer hi ha un puig que domina 
tot el poble i al cim d’aquest turó s’ai-
xeca la casa Ventallola, molt gran i anti-
ga. En temps passats s’anomenava el 
Puig, i al poble encara l’anomenen Puig 
Ventallola, ajuntant els dos topònims. 
Prop de Ventallola hi havia la capella 
de Sant Guim, avui desapareguda,  en 
l’indret conegut com La Creu de Sant 
Iscle. A la vora d’aquesta creu, diuen 
que van amagar-hi una campana plena 
d’or. No se sap el punt exacte on es tro-
ba colgat aquest tresor, però s’explica 
que des d’una finestra de la cuina de 
Ventallola es veia on era la campana. 
També afirmen que hi havia uns docu-
ments que explicaven pas per pas com 
trobar-la. Aquests papers, però, es van 
perdre després de la mort del vell amo 
de Ventallola i ningú no els ha trobat; 
alguna gent, però, ha intentat debades 
trobar la campana amb detectors de 
metalls i altres aparells.  
Aquest no era l’únic tresor amagat en 
aquests verals, perquè com que els de 
Ventallola eren molt rics, cada cop que 
veien perillar el seu patrimoni per una 
guerra o pels bandolers, amagaven ger-
res plenes d’or pels voltants de la casa, 
per tal que no els robessin. Sembla ser 
que tots aquests indrets figuraven en 
els documents que es van perdre.
Segons la tradició, el poble i tot el 
terreny que es veia des de la casa eren 
propietat dels amos de Ventallola, i per 
això eren tan rics que no els calia haver 
de treballar. Només havien d’anar a 
comprar sal, perquè amb els productes 
que els portaven els seus masovers en 
tenien prou per viure i encara els en 
sobrava.

Xavier Roviró
i Carme Rubio

A ponent de la Plana hi 
ha tres immensos turons 
testimoni que semblen 
bessons: la Creu de 
Gurb, el Morro de Vic i 
Sant Sebastià. Els dos 
primers estan separats 
pel torrent de l’Esperança 
i els altres per la riera de 
Sant Joan del Galí amb 
l’Eix Transversal que 
l’acompanya. Curiosament 
l’ermita de Sant Sebastià, 
si bé està situada en el 
municipi de Vic, pertany 
a la Parròquia de Santa 
Eulàlia de Riuprimer, i 
des de la capella es pot 
contemplar una vista 
magnífica de la Plana 
de Vic, el Montseny i el 
Collsacabra. Probablement 
l’ermita es va construir 
com a ofrena al sant, a qui 
se li demanava ajut per 
deslliurar la població de 
les pestes que van assolar 
la Plana a començament 
del segle XVI. La primera 
notícia que es té d’aquest 
monument és del 1522. 
La capella és d’una sola 
nau, sense absis ni cor i 
a la façana, reformada el 
1628, destaca un portal de 
dovelles impecables; ara 
bé, tant el campanar de 
planta quadrada com els 
quatre finestrals d’arc de 
mig punt i les edificacions 
adjacents al temple són del 
segle XVIII.

V.
P.

01 El Turó de 
Puigsagordi 

02 Matagalls dins el 
massís del Montseny

03 Cabrera i Pla d’Aiats 

04 La muntanya de 
Bellmunt

05 El Puigsacalm

06 Les muntanyes de la 
Vall de Núria

07 La creu de Gurb

08 La pica del Canigó

09 Sant Sebastià
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Vergés i Jordà

El monestir de Lluçà, 
la joia del romànic del 
Lluçanès

Lluçà

Òscar Embún

Amb el pas dels anys, els 
monuments que perduren i 
que han aconseguit superar 
els embats del temps s’han 
convertit en marcadors de la 
història i símbols de l’imagi-
nari col·lectiu que el turista 
cultural, atret per l’aurèola 
màgica que els envolta, pre-
tén immortalitzar fotografi-
ant-los des de tots els angles 
possibles. Ara bé, més enllà 
de ser testimonis d’un passat 
remot, el patrimoni monu-
mental també pot transfor-
mar-se en un refugi cultural 
per a la comunitat local del 
territori on s’erigeix. Aquest 
és, de fet, el cas del monestir 
romànic de Santa Maria de 
Lluçà, que havent-se fundat a 
mitjans del segle XII a l’anti-
ga església parroquial homò-
nima, ha esdevingut un espai 
de trobada i interacció social 
entre els habitants del Lluça-
nès, que omplen els diferents 
espais que l’integren tot 
dotant-lo de vitalitat amb l’or-
ganització d’activitats cultu-
rals ben variades com Les Nits 
Miralles, un festival d’estiu 
que va néixer l’any 2013 de la 
mà del Grup d’Actors del Llu-
çanès (GALL) i que té lloc al 
claustre del monestir.

En aquesta línia, un dels 
actes més reeixits que inclou 
aquesta proposta cultural és 

AMPLIAR 
L’OFERTA 
CULTURAL
Lluçà Concerts, lectures 
de poesia, exposicions 
d’art... són algunes de 
les activitats culturals  
que doten de vida obres 
arquitectòniques erigi-
des en temps remots. 
Precisament, pel que fa 
al monestir de Lluçà, 
Suriñach desitja que s’hi 
dinamitzin més cicles 
culturals al llarg de l’any 
per tal que es convertei-
xi en un “dinamitzador 
cultural que aglutini els 
veïns del poble, però 
també turistes d’arreu”. 
L’objectiu, doncs, és que 
sigui concebut com un 
monument ple de vida. 

EL SOMNI

el que, des de fa sis anys, 
organitzen una desena de 
veus femenines del Lluça-
nès encapçalades per Maria 
Àngels Parareda i que, agru-
pades sota el nom “Les dones 
que cremen romaní”, es reu-
neixen un diumenge de juliol 
al claustre per fer lectures 
públiques de textos escrits 
per dones.

 Una de les integrants del 
grup, Montserrat Suriñach, 
regidora de Cultura de Lluçà, 
explica que es tracta d’una 
sessió on “sense ser actrius, 
intentem homenatjar escrip-
tores femenines des del món 

amateur”. Així, el claustre 
romànic –que conté quatre 
galeries amb un total de 20 
capitells esculpits amb diver-
tits motius vegetals o ani-
mals– esdevé “per la serenor 
que s’hi respira, el recinte 
ideal per projectar la nostra 
veu”, expressa Suriñach. 

El monestir és, per ella, 
“una segona casa” on el grup 
assaja setmanalment durant 
els mesos previs al festival 
mentre “riem, gaudim i ens 
evadim dels problemes quo-
tidians en un entorn que et 
transporta a èpoques llunya-
nes”. 
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Ara fa trenta anys que Montserrat Suriñach, de Sant Pere 
de Torelló, va decidir traslladar-se a Lluçà, d’on és regi-
dora de Cultura des de l’any 2019. De fet, aquest càrrec li 
permet completar la seva agenda personal, farcida de totes 
aquelles tasques que realitza com a infermera, amb les 
actuacions que el consistori duu a terme amb l’objectiu de 
vetllar per la difusió i promoció dels elements patrimoni-
als que, com el monestir, eleven la categoria del municipi.

Assumpta Montellà, Maria 
Mercè Marçal, Montserrat 
Llorens… són algunes de les 
autores que el col·lectiu ha 
volgut apropar a la societat 
en les darreres edicions. Ho 
han fet gràcies a les lectures 
escenificades, una eina a 
través de la qual “aspirem a 
aprendre a llegir les obres 
de magnífiques artistes 
catalanes contemporànies”, 
apunta Suriñach. Alhora, 
darrere de la realització de 
projectes culturals com el 
de Les Nits Miralles s’amaga 
l’objectiu de donar a conèixer 
el monestir de Santa Maria 
de Lluçà com un monument 
que, entre les seves parets 
mil·lenàries, aglutina les 
últimes tendències cultu-
rals. Sota aquesta premissa, 
l’Ajuntament de Lluçà vetlla 
perquè els actes culturals 
celebrats al monestir elevin 
la seva categoria i, en parau-
les de Suriñach, “el conver-
teixin en un espai obert i 
de diàleg entre els veïns del 
Lluçanès al mateix temps 
que atreu visitants d’altres 
comarques”. 

A més, pel que fa als 
esdeveniments musicals 
cal destacar també la tasca 
que porta a terme Joan Vila, 
conservador del museu del 
monestir, a l’hora d’organit-
zar-hi concerts anualment. 
Repassant el seu recorregut 
de tres anys com a regido-
ra de Cultura, Suriñach es 
mostra satisfeta que Lluçà, 
un petit municipi localitzat 
al cor del Lluçanès, compti 
amb “un símbol arquitectò-
nic de la talla del monestir, 
que junt amb el castell de 
Lluçà s’han convertit en ico-
nes del poble”. Graduada en 
Infermeria, Suriñach impar-
teix classes d’Infermeria al 
campus Manresa de la Uni-
versitat de Vic-Universitat 
Central de Catalunya. Si bé 
el seu bagatge professional 
està marcat per aquesta pro-
fessió, s’enorgulleix d’aplicar 
al món del patrimoni cultu-
ral els coneixements teòrics 
adquirits mentre cursava a 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona la carrera d’Antro-
pologia abans que n’obtin-
gués el títol acadèmic. Ara, 
amb 54 anys, espera que el 
vincle que ha creat amb San-
ta Maria de Lluçà perllongui 
durant molt de temps i el 
monestir “em continuï pro-
veint de l’atmosfera d’espiri-
tualitat que el caracteritza” i 
que dota de sentit el seu dia 
a dia.

Un autèntic refugi cultural
Més enllà de ser testimoni d’un temps passat, el monestir de Santa Maria de 
Lluçà s’ha convertit en un espai de trobada entre els habitants del Lluçanès

CASES
D’OLIBA

7

Regidora de Cultura MONTSERRAT SURIÑACH
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La lluita de David contra Goliat
El director general del Grup Bon Preu, Joan Font, va parlar divendres a la Universitat Catalana d’Estiu  

a Prada dels punts forts i les debilitats del teixit empresarial català
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Joan Font, en un moment de la seva intervenció a la Universitat Catalana d’Estiu, a Prada 

Prada

Víctor Palomar

Una família de bacallaners 
que cada setmana anava als 
mercats ambulants de Tore-
lló, Manlleu, Vic i Tona va 
aixecar el que avui en dia és 
un dels principals grups de 
distribució a tot Catalunya. 
La història del Grup Bon 
Preu és també la d’altres 
grans empreses catalanes: 
un pagès que sabia fer embo-
tits i va acabar creant Casa 
Tarradellas, un metge que 
va transformar un laboratori 
familiar en el gegant Grífols 
o el mateix cas en el sector 
del cava. El director general 
del Grup Bon Preu, Joan 
Font, va participar diven-
dres passat a la Universitat 
Catalunya d’Estiu, a Prada de 
Conflent, on va parlar dels 
motius d’èxit de les empre-
ses catalanes. “No han nascut 
perquè hi hagués al darrere 
un banc que hi posés molts 
diners, sinó perquè al cap-
davant hi ha hagut algú amb 
una idea, amb ofici i ganes de 
tirar-ho endavant”.

Font, que va admetre que 
als empresaris no els agrada 
sortir en públic a explicar 
què fan i com ho fan, sí que 
es va sincerar en la seva 
exposició a la Universitat 
Catalana d’Estiu on va com-
partir escenari amb el rector 
de la UPF, Oriol Amat. Va 
detallar la lluita desigual de 
moltes empreses catalanes 
davant de multinacionals 
“que multipliquen per 50 
o 100 la facturació”. És el 
que es troba per exemple 
Bon Preu amb gegants com 
Carrefour, Lidl o Aldi. “Si 
et vols enfrontar a organit-
zacions d’aquest tipus, has 
de crear un model de negoci 
competitiu i diferent, i que 
el consumidor el prefereixi”. 
I, molt important, un model 
que aquests grups amb grans 
recursos “no puguin replicar 
en 24 hores”.

L’altre pilar important és 
l’equip: “Hi pot haver un 
lideratge, algú que tingui la 
idea brillant, però, o tens un 
equip o no vas enlloc”. La sort, 
segons ell, és que a Catalunya 
hi ha instint empresarial 
–una cosa que no s’aprèn a les 
facultats– i també molts bons 
professionals. Va citar de nou 
els casos de Tarradellas, Grí-
fols o La Farga. “Són gent que 

ha tingut una idea, s’ha sabut 
envoltar d’un equip de bons 
professionals, ha persistit en 
la idea i ha trobat el seu lloc 
en el mercat buscant les dife-
rències amb els competidors”. 
És el que marca la diferència, 
com li va passar a Bon Preu 
quan l’any 2010 va comprar la 
cadena de supermercats d’In-
termarché. El grup osonenc 
facturava en aquell moment 
entre 500 i 600 milions d’eu-
ros i el francès, prop de 40.000 
milions. Després d’anys 
perdent sempre diners en 
els súpers a l’Estat espanyol, 
el grup Bon Preu va aconse-
guir ebitdes positius l’any 
següent d’haver remodelat 
els establiments adquirits a 
Intermarché. “Tot i disposar 
d’infinitament més recursos 
que nosaltres, Bon Preu amb 
un equip de professionals 
molt adaptat al ciutadà, un 
model comercial diferent i 
ben valorat pel consumidor 
vam aconseguir en un any el 
que ells no havien fet en 19”.

El que també diferencia 
les empreses catalanes amb 
les multinacionals és, segons 
Font, la visió a llarg termini. 
Societats cotitzades com 
són aquelles amb les quals 
competeix Bon Preu, han 
de donar resultats cada tres 
mesos. En el de la distribució, 
com també en molts altres 
sectors, això és molt difí-
cil. “Nosaltres quan obrim 
una botiga, per exemple a 
Tortosa, sabem que el primer 
any va com va, el segon hem 

de pedalar, i no és fins al ter-
cer o quart any que podem 
obtenir el ressò i la posició 
que volem”. Quan es necessi-
ten resultats cada tres mesos 
és difícil mantenir una estra-
tègia a llarg termini i menys 
si no hi ha gaire consistència 
estratègica, segons el direc-
tor general del Grup Bon 
Preu. “Per això, per nosaltres, 
competir contra Carrefour, 
Aldi o Lidl no ens és un pro-
blema”.

Font va negar que hi hagi 

un posicionament polític de 
l’empresa. Nosaltres arri-
bem aquí per la “proximitat 
emocional que volem tenir 
amb els ciutadans i els con-
sumidors”. I això té a veure, 
va dir, amb el català, però 
també amb la sostenibilitat, 
l’encaix al territori o la cohe-
sió social. Va assegurar que 
malgrat tenir una plantilla 
de 9.000 treballadors i amb 
establiments a comarques 
poc propenses com el Barce-
lonès, el Baix Llobregat i els 
Vallesos, “no hi ha problema” 
quan es diu als empleats 
que han de tenir clar que la 
llengua de l’empresa és el 
català. “Si contractem algú 
que no el sap parlar, li donem 
un temps i l’ajudem, estem 
al servei del client no d’una 
idea política”, va afirmar.

Pel que fa al relleu genera-
cional, Font creu que el grup 
el té resolt. Primer perquè 
la seva filla ja fa gairebé deu 
anys que està al capdavant de 
la direcció comercial del grup 
–encara amb més discreció de 
la que té ell, va assegurar–, 
però també perquè hi ha tot 
un equip de la seva genera-
ció, d’entre 30 i 40 anys, i for-
mada en múltiples discipli-
nes, que ja estan en posicions 
dins el grup per aprendre i 
agafar el relleu en el moment 
que sigui necessari.

L’empresari osonenc que 
es va mostrar molt optimista 
amb el dinamisme empresa-
rial a Catalunya –”per tenir 
un país de qualitat necessi-

tem empreses competitives 
i rendibles”–, va posar el toc 
d’alerta en la manca de mà 
d’obra. “Ni la demografia ni 
la immigració són capaces de 
cobrir la demanda de treball” 
de les empreses catalanes. 
Tot i ser crític amb la situació 
política del país, no pateix per 
la xarxa empresarial. La famí-
lia Nogareda amb l’empresa 
Hipra, d’Amer, n’és un exem-
ple: han estat de les poques 
empreses europees que han 
estat capaces de desenvolupar 
una vacuna contra la covid, 
un cop homologada la UE 
n’hi ha comprat 300 milions 
de dosis. Font va reconèixer, 
però, que els empresaris 
catalans han de lluitar en un 
marc legislatiu, el de l’Estat 
espanyol, que els va “en con-
tra”. Va posar l’exemple de 
l’impost de societats, que no 
diferencia les empreses que 
reinverteixen els beneficis de 
les que paguen dividends per 
comprar iots, que és el que li 
interessa a l’Ibex 35.

Font va donar pocs detalls 
concrets dels projectes d’ex-
pansió, però sí algunes pistes: 
tenim un dossier d’operaci-
ons –per obrir nous establi-
ments– que han de permetre 
al grup passar de 2.000 a 
3.000 milions de facturació 
en 4 o 5 anys. A part del 
creixement propi, va adme-
tre que estan mirant quines 
cadenes de supermercats 
estan a la venda. “Si es donés 
el cas i considerem que l’ope-
ració convé, com va passar 
amb Intermarché, comprarí-
em”, va assegurar. Davant la 
pregunta per part del públic 
de si pensaven a créixer cap 
a la resta de Països Catalans, 
va apuntar que “hem estat 
mirant algun moment alguna 
empresa de les illes”, però, 
en canvi, al País Valencià va 
admetre que havien hagut 
de tancar un supermercat 
perquè alguna administració 
“ens feia la vida impossible”.

Entre les dificultats que 
es troben els empresaris 
catalans hi ha el d’un sec-
tor públic “que és pèssim i 
ineficient”. Va lamentar que 
poden arribar a trigar entre 
vuit i deu anys per poder 
obrir un nou supermercat per 
culpa dels tràmits adminis-
tratius. “Això és una cosa que 
ja he dit a qui ho havia de dir, 
a l’actual president i al conse-
ller responsable”.

El director general del Grup Bon 
Preu, Joan Font, va participar diven-
dres passat en una taula rodona a la 

Universitat Catalana d’Estiu que por-
tava el títol “Empresa i país”. Font va 
explicar, entre d’altres, com Bon Preu 

ha aconseguit convertir-se en un 
dels principals grups de distribució a 
Catalunya.

“Competim amb 
multinacionals 

que multipliquen 
per 100 la nostra 

facturació” 

“El relleu 
generacional a 
Bon Preu està 

resolt, en l’equip 
i en el lideratge”

“No pot ser que 
triguem deu anys 
a tenir permisos 

per obrir un 
establiment”  
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Pascual crea una nova 
marca de llet exclusiva per 
al mercat català

El Lleter d’Osona s’envasa a la planta de Gurb amb una imatge totalment diferenciada
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Vista del web lleterdosona.cat, on es mostren els tres formats del nou producte de Calidad Pascual

Vic

I.M.
El Lleter d’Osona. És la nova 
marca amb què Calidad 
Pascual vol fer forat entre els 
consumidors més exigents 
que busquen valors com el de 
la proximitat o el preu just 
per als ramaders. Es tracta 
d’una marca “amb entitat 
pròpia per al consumidor 
català degut al seu origen 
local, ja que està produïda i 
envasada a la nostra planta 
de Gurb”, segons expliquen 
des de la companyia. Es 
tracta d’una llet “procedent 
de les ramaderies familiars 
catalanes que afavoreix el 
desenvolupament econòmic 
i social a les zones rurals”, 
afegeixen.

Des de Pascual asseguren 
que la llet és al mercat des 
de fa poques setmanes i 
encara és d’hora per parlar 
de volums de producció. 
Costa de trobar encara a les 
lleixes dels supermercats 
però sí que es pot consultar 
la informació nutricional 
al web exclusiu de la marca 
(lleterdosona.cat), on es 
mostren els tres formats del 
nou producte: sencera, semi 
i desnatada. Des del sector 
lacti i ramader, es veu el nou 
producte com una manera de 
contrarestar iniciatives com 
les de Llet Nostra, la Terra i 
Tast de Vaquers Plana de Vic 
i Bon Preu o la col·laboració 
entre Lidl i la Cooperativa de 
Campllong. Ara bé, als cerca-
dors d’internet hi ha rastre 
que Pascual ja havia demanat 
la patent de la nova marca 
l’any 2020.

Des de la companyia ori-
ginària d’Aranda de Duero 
també expliquen que “en 
recollir la llet diàriament a 
una distància mitjana infe-
rior a 20 quilòmetres de 
la planta d’envasat a Gurb 
[un argument destacat al 
mateix bric], minimitzem el 
seu impacte ambiental i la 
petjada de carboni d’aquest 
producte”. Des de la mateixa 
companyia afegeixen, però, 
que el públic objectiu és el 
de tot el principat. 

El Lleter d’Osona té un 
disseny propi diferenciat 
de la línia de Leche Pascual, 
tot i que es ven en el mateix 
tipus de bric: “Tota la nos-
tra llet està certificada en 
benestar animal i envasada 

en un bric sostenible”. A la 
planta de Calidad Pascual a 
Gurb, a banda dels productes 
propis elaborats a partir de la 
llet dels ramaders osonencs 
i catalans, també presten el 
servei d’envasat a Llet Nos-
tra, una línia, amb origen i 
format diferenciat dels pro-
ductes de Pascual.

El sector lacti passa per 
un moment convuls a causa 
dels baixos preus que, durant 
anys, s’han pagat als rama-
ders i que s’han aguditzat 
amb la guerra d’Ucraïna, que 
ha provocat un increment 
dels costos de les matèries 
primeres. Tot i que s’ha tin-
gut en compte en el preu, 
molts ramaders han hagut de 
sacrificar bestiar i això fa que 

el sindicat Unió de Pagesos 
adverteixi que en els propers 
mesos pot faltar producte. 
Des de Pascual asseguren 
treuen ferro a l’advertència 
i asseguren que “continuem 
treballant al llarg de tota la 
cadena làctia perquè els nos-
tres productes estiguin pre-
sents amb total normalitat 
als lineals i a disposició dels 
consumidors”.

Des de Pascual, no fan cap 
comentari respecte la queixa 
expressada la setmana pas-
sada pel president de la Coo-
perativa Plana de Vic, Vicenç 
Fabré, conforme costa d’ar-
ribar a acords amb l’empresa 
pel preu de la llet i, en conse-
qüència, signar el contracte 
d’aquest trimestre.

Els escorxadors estan 
obligats a instal·lar 
càmeres per garantir 
el benestar animal

Vic El Consell de Ministres 
va aprovar dimarts un reial 
decret que obligarà els escor-
xadors a instal·lar càmeres de 
videovigilància per garantir 
el benestar dels animals 
que han de ser sacrificats i 
el compliment de les mesu-
res de seguretat sanitària. 
La normativa, que fixa el 
termini d’un any perquè els 
centres s’adaptin als nous 
requisits, estableix que les 
càmeres s’hauran de situar a 
les instal·lacions on hi hagi 
animals vius i també als pas-
sadissos, zones de descàrrega 
i on s’estaborneixi i es des-
sagni el bestiar. A la majoria 
d’escorxadors de Catalunya 
ja fa temps que apliquen 
aquesta mesura, que a partir 
d’ara serà una obligació. En 
el cas de l’aviram i el porcí, 
a més, caldrà gravar els pro-
cessos d’escaldat per tal de 
comprovar que no s’aplica a 
animals que presentin signes 
de vida.

Multes de 60.000 
euros si s’entra 
a granges sense 
autorització 

Vic El projecte de llei de 
modificació de la Llei d’ori-
entació agrària aprovat a 
principis d’agost pel govern 
català preveu sancions, 
per primer cop, a les per-
sones que accedeixin a les 
explotacions ramaderes i 
instal·lacions de risc com 
ara escorxadors. Aquestes 
multes aniran dels 600 fins 
als 60.000 euros. El govern 
considera que aquestes con-
ductes suposen un risc molt 
elevat de difusió de malal-
ties i un impacte greu en el 
benestar dels animals. Es 
consideren molt greus la sos-
tracció d’animals incomplint 
la normativa de transport i 
moviment.

Llotja de Bellpuig (22-8-22)

CONILL: 2,50 (+,0,09)
POLLASTRE VIU: 1,42 (=) – 1,45 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 2,73 (=) – 2,48 (=) 
OUS: xl: s.c. - l: s.c. - m: s.c. - s: s.c.
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 (19-8-22) 

PORC: 2,276 / 2,288 (+0,009)
GARRINS RAÇA: recollida: 19 / 21 (=)
PARTIDA GRAN: 60 / 61,50 (+0,50)
ANOLLS (des de 351 kg): 5,18 / 5,02 / 4,80 / 4,51 (=)
VEDELLS (fins a 350 kg): 5,23 / 5,03 / 4,85 / 4,63 (=)
FRISONS (+ de 211 kg): 4,79 / 4,71 / 3,45 (=)

FRISONS (fins a 210 kg): 4,57 / 4,47 / 2,97 (=)
VEDELLA (261/300 kg): 5,20/ 5,06 / 4,91 / 4,54 / 3,88 (+0,04)
VEDELLA (221/260 kg): 5,26 / 5,10 / 4,95 / 4,63 / 3,87 (+0,04)
VEDELLA (180/220 kg): 5,31 / 5,11 / 4,96 / 4,66 / 3,89 (+0,04)
VACA: 4,25 / 4,05 / 3,85 / 3,35 / 2,90 / 2,70 (=)
FRISÓ: 80 / 135 (= / =) 
ENCREUAT: 140 / 260 (= / =)
TÒFONA NEGRA (€/quilo): s.c.

Mercolleida (18-8-22)

PORC VIU selecte: 1,719 (+0,009) 
GARRÍ 20 kg: 41 (=) 
XAI (23 a 25 kg): 3,65 (+0,05)  
XAI (25 a 28 kg): 3,50 (+0,05)  
OVELLA DE VIDA: 75/u (=)  
BLAT PINSO: 365 (+3)
BLAT PA: 358 (-17) 
MORESC: 353 (-2)

ORDI LLEIDA: 325 (-7)   
COLZA: 600 (-50)

Llotja de Barcelona (23-8-22)

GARROFA: 270/t (=)
GARROFA FARINA: 260/t (=)
SOJA PAÍS: 580/t (+15)
MORESC UE: 368/t (+8)
BLAT: 365/t (-3)
ORDI PAÍS: 340 (+2)
FARINA DE PEIX: 1.450/t (+20)
GIRA-SOL: 287 (-1)
MILL: 520/t (=)
COLZA: 390/t (+2)
SORGO: s.c.

Grans del Lluçanès (18-8-22)

GRA DE COLZA EURONEXT: Preu de campanya
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Serra i Canal, aquesta setmana a Riazor

El porter d’hoquei patins voltreganès 
Martí Serra i el jugador d’Orís Arnau 
Canal han fitxat aquest estiu pel De-
portivo Liceo de la Corunya, on com-

parteixen equip amb un altre oso-
nenc, Àlex Rodríguez. Aquests dies 
estan ultimant la preparació per dis-
putar la Supercopa la setmana vinent 

i començar l’OK Lliga a Sant Hipòlit 
la següent. Les primeres sensacions 
són bones i l’equip és ambiciós i té ga-
nes de lluitar per títols. 

“Era l’oportunitat per provar 
l’hoquei professional”
Entrevista als nous jugadors del Liceo d’hoquei patins Martí Serra i Arnau Canal

La Corunya

Esther Rovira

El porter de 25 anys de Sant 
Hipòlit de Voltregà Martí 
Serra i el jugador de 22 anys 
d’Orís Arnau Canal han deci-
dit fer un salt en les seves 
carreres esportives i han fit-
xat per dues temporades per 
un renovat Deportivo Liceo 
gallec. L’equip manté el tam-
bé osonenc Àlex Rodríguez 
així com Dava Torres i César 
Carballeira, mentre que les 
altres incorporacions són 
Bruno Di Benedetto (Lleida), 
Sito Ricart (Caldes) i Fabri 
Ciocale (Valdagno). 

Com els ha rebut Galícia i 
l’equip?

Martí Serra: Ser set juga-
dors nous ha ajudat a l’ar-
ribada. Tothom ha tingut 
ganes de conèixer-nos bé i 
fer coses fora la pista. La ciu-
tat és molt maca, ho estem 
gaudint i el grup va avançant. 
Fins i tot el temps està sent 
bo fins ara. 

Arnau Canal: És un club 
molt atent que posa les 
coses molt fàcils perquè està 
acostumat a portar jugadors 
de fora i a l’equip també hi 
ha molta companyonia. La 
ciutat té moltes coses, tot i 
que estem molt centrats en 
l’hoquei.

Quin potencial veuen al 
grup ara que ja porten dies 
de pretemporada?

A.C.: Som tots joves i hi 
ha molta ambició. Es veu als 
entrenaments que tothom va 
a fons per igualar o intentar 
superar l’any passat.

M.S.: Jo veig un grup molt 
bo per lluitar per tot i crec 
que destacarem per córrer.

Què els va fer decidir fit-
xar pel Liceo?

M. S.: Anar a un club gran 
em va fer molta il·lusió. Em 
van trucar a finals de març 
i vaig veure que era la meva 
oportunitat per provar l’ho-
quei professional i on millor 
que aquí a la Corunya.

A.C.: A mi m’havien arribat 
veus i a finals de juny em 
van trucar i va ser tot molt 
ràpid. Per créixer com a juga-
dor, marxar fora i fer un pas 
endavant ho havia de fer.  

L’any passat el Liceo va 
començar el curs aixecant 
la Supercopa i el va acabar 
guanyant l’OK Lliga. El rep-

te és no abaixar el llistó?
M.S.: El primer pas que 

hem de fer és construir un 
equip perquè set peces són 
moltes i després un cop com-
petim podrem fixar-nos en 
els títols. 

A.C.: És molt important 
agafar una bona estructura 
de joc, adaptar-nos els uns als 
altres i que tothom trobi la 
posició on se sent més còmo-
de o pot ajudar més l’equip. 

Martí Serra ha anat crei-
xent entre Voltregà, Vic, 
Calafell i Lleida, on va gua-
nyar una WS Europe Cup el 
2021, i ara arriba al Liceo. 
En quin moment va veure 
que se situava al nivell dels 
millors porters de l’Estat?

M.S.: Cada pas que he fet 
i cada club per on he passat 
han set bones experiències 
i és molt gratificant que et 
surti una oportunitat com 
aquesta. També comporta 
molta responsabilitat i espe-
ro demostrar que ara puc fer 
aquest nou pas.

Com va viure sortir del 
Vic en el seu moment i 

fitxar per un Calafell de 
Primera Divisió Nacional 
espanyola?

M.S.: Va ser fer un pas 
enrere per fer-ne dos enda-
vant. Era el segon porter d’un 
Vic que estava lluitant per 
ser tercer o quart a OK Lliga 
i vaig anar a Nacional espa-
nyola a agafar una porteria i 

confiança. Al segon any vam 
aconseguir pujar a OK Lliga i 
després ja va ser anar pujant. 
A Lleida em van fer molt cos-
tat i em va anar molt bé per 
madurar. Vaig fer un gran 
pas i aconseguir una CERS 
va ser molt gratificant. Tot i 
així, no soc enlloc. Encara em 
queda molt recorregut i molt 
per aprendre. 

Arnau Canal ha fet tota la 
seva trajectòria al Voltregà 
tret de dos anys d’aleví al 
Manlleu. Enguany ja havia 
renovat per posar-se sota les 
ordres de Lluís Teixidó però 
el Liceo el va fer canviar 
d’opinió.

A.C.: Quan no tens res dels 
grans el millor lloc on pots 
estar és a casa. Vaig parlar 
amb el president i vam acor-
dar que seguiria, però jo sem-
pre vaig dir que si mai venia 
un dels clubs on qualsevol 
jugador vol anar seria una 
oportunitat que no deixaria 
passar. Les decisions hi són 
per prendre-les i el tren pot-
ser només passa una vegada. 

Com veu l’equip que ha 
fet el Voltregà aquesta tem-
porada?

A.C.: Ha quedat molt bon 
equip. La temporada passada 
vam tenir males dinàmiques 
i resultats molt ajustats. 
S’han reforçat molt bé, són 
un bloc que miren amunt i 
els nous entrenadors també 
proposen un joc molt clar i 
directe. Crec que els pot anar 

molt bé. 
S’hi enfrontaran en pocs 

dies en el primer partit de 
Lliga. Com serà?

A.C.: Quan vaig veure el 
calendari em va impactar 
perquè encara no estic adap-
tat aquí i ja he de tornar d’on 
vinc. Però l’equip va creixent 
i treure’m el pes de sobre avi-
at també serà bo. 

Quan vostè va arribar al 
primer equip voltreganès 
procedent de la base de 
seguida va destacar. S’ho 
esperava?

A.C.: El primer any vaig 
notar un canvi molt gros 
però Manolo Barceló va con-
fiar en mi. Soc molt competi-
tiu i com més difícils són els 
reptes més dono de mi. M’ho 
vaig agafar seriosament tot i 
ser dur i el segon any i el ter-
cer ja van sortir els números. 

En va marxar sent el 
màxim golejador de l’equip. 
Quin rol ha de tenir aquí?

A.C.: Cada equip té els seus 
jugadors de pes. Arribar nou 
i agafar molta responsabili-
tat depèn de l’entrenador i 
l’equip. Però el sistema del 
Liceo i de Juan Copa em pot 
anar bé. Per la bola aturada 
aquí hi ha els seus tiradors 
i jo els respecto molt. I si 
algun dia tinc l’oportunitat 
ho puc fer perquè és una cosa 
que entreno bastant.

Com valoren els movi-
ments que hi ha hagut i 
com han quedat formats els 
equips?

M.S.: El Barça, com sem-
pre és el rival a batre, però 
després també hi ha el Reus, 
el Noia o el Lleida que s’ha 
reforçat molt bé. Ningú rega-
la res i tothom és molt fort a 
casa. Els haurem d’anar estu-
diant però a priori no sembla 
que hi hagi cap pista fàcil. 

A.C.: Cada any els equip 
es reforcen millor i gent que 
jugava a fora torna. Quan 
visites les pistes dels no pro-
fessionals costa molt però 
com que som un equip jove, 
que hi podem posar molt rit-
me, podem ofegar els rivals. 

Aquest any es recupera la 
màxima competició euro-
pea. L’objectiu també ha de 
ser arribar-hi lluny? 

M.S.: Canvia el format i 
nosaltres no farem elimina-
tòries prèvies. 

A.C.: Hi haurà més oportu-
nitats.

M.S.: Però hi haurà por-
tuguesos i italians que són 
molt durs com el Barça. 
Veurem si podem fer un bon 
paper. Ara el que tenim són 
moltes ganes de començar i 
veure com competim, comen-
çant pel Reus, que serà el pri-
mer rival la setmana que ve a 
la Supercopa. 

“Som tots joves 
i hi ha molta 

ambició. És un 
grup molt bo per 

lluitar per tot”
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Oriol Pujol i Mireia Parés s’emporten la novena edició 
de la Cronodipòsit Taradell
Taradell Des de fa 9 anys, un dels actes esportius que es realitza 
amb motiu de la festa major de Taradell és la pujada a l’emblemà-
tic Dipòsit de Can Costa: la Cronodipòsit. Es tracta d’un acte que 
genera molta expectació i que va comptar amb una vintena de par-
ticipants (18 homes i 2 dones). Els més ràpids van ser Oriol Pujol, 
de Calldetenes, que va completar el recorregut amb 37,55 segons. 
El podi masculí el va completar Joel Collell, de Taradell, amb 39,55 
segons i Daniel Freire, també de Taradell, amb 41,09. En fèmines, 
la més ràpida va ser la també taradellenca Mireia Parés que va 
fer un temps de 59,92 segons. L’altra participant femenina, que 
va ocupar la segona posició, va ser Olga Espona amb 1min 4seg 
78cen. La Cronodipòsit consisteix en pujar els 108 esglaons que hi 
ha fins al capdamunt del Dipòsit de Can Costa fent un circuit pre-
vi pels jardins de Can Costa. Hi va haver premis per a tots els gua-
nyadors/es mentre que també es va fer sorteig entre els atletes. 
D’altra banda, el públic també va poder participar en el tradicional 
concurs d’Instagram, penjant fotografies amb l’etiqueta #9aCro-
nodipòsit. La foto premiada va ser per @constanz.moyano. A la 
foto, un dels participants en plena ascensió. 
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L’Ultra Trail del Montblanc (UTMB) i 
totes les seves distàncies són aquests 
dies l’epicentre mundial de la curses 
de muntanya. En els primers dies hi 

ha destacat l’atleta d’Ogassa Clàudia 
Tremps, que ha estat segona a la TDS. 
Aquesta cita per excel·lència del ‘trail’ 
és un aparador per a esport que suma 

cada dia noves promeses com Biel Sa-
gués i Martí Costa, que fa uns dies es 
van proclamar campió i subcampió 
del món juvenils.

Especialista en ultres
Tot i tenir només 26 anys, l’ogassenca Clàudia Tremps ha participat ja a una trentena 

d’ultratrails, l’última la TDS de l’UTMB, on ha estat segona
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Tremps creuant la meta per sota les 23 hores després de 145km

Anna Comet i 
Manu Vilaseca 
abandonen 
a l’OCC i la 
TDS

Chamonix (França)

EL 9 NOU

Les diverses distàncies de 
la UTMB tenen aquests 
dies altres participants 
d’Osona, el Ripollès i 
el Moianès. Entre els 
que optaven a fer bons 
registres hi havia aquest 
dijous a l’OCC, de 55km 
i +3.500m, la vigatana 
Anna Comet, que es va 
haver de retirar al qui-
lòmetre 33, i dimarts, 
a la mateixa cursa que 
Clàudia Tremps, també 
va córrer la moianesa 
Manu Vilaseca, que va 
haver d’abandonar al qui-
lòmetre 50 a causa d’una 
lesió. Aquest divendres, 
entre els que prendran la 
sortida, destaca l’atleta 
de Camprodon Albert 
Llonch, que farà la CCC 
de 100km i +6.100m. 
Una distància on l’any 
passat la vencedora va ser 
la folguerolenca Marta 
Molist, en la que va ser 
la seva estrena en la dis-
tància.

Chamonix (França)

E.R.

Una temporada complicada a 
causa de dues lesions i de les 
dificultats per compaginar 
estudis i entrenaments va fer 
decidir l’ogassenca Clàudia 
Tremps a no participar a la 
prova reina de l’Ultra Trail 
del Montblanc –de 170km 
i +10.000m, on l’any passat 
va ser novena i la corredora 
de menys edat– i decantar-
se per la TDS, –de 145km 
i +9.100m–. Una decisió 
que s’ha mostrat encertada 
perquè malgrat la manca 
de rodatge va poder acabar 
segona amb un temps de 
22h 59min 38s i va finalitzar 
setzena a la general de la dis-
tància. La vencedora va ser la 
italiana Martina Valmassoi 
(22h 42min 47s), domina-
dora de principi a fi, i la ter-
cera, l’alemanya Katharina 
Hartmuth (23h 22min 18s).

“Estic molt contenta per-
què vaig renunciar a fer la 
llarga i el resultat ha estat 
molt bo. Sabia que en aques-
ta es corria menys però que 
és la més tècnica de totes i 
vaig patir a les baixades pels 
dos mesos d’inactivitat que 
he tingut”, confessa la jove, 
que es fixava com a objec-
tiu baixar de les 23 hores. 
“Vaig venir a entrenar i vaig 
adornar-me que era viable. 
Quan veus que els pronòstics 
surten bé encara estàs més 
satisfeta”, explica. Tremps ja 
havia fet la TDS l’any 2018 

amb el recorregut antic i en 
aquell moment va ser la ven-
cedora en categoria sub-23. 
L’atleta del Ripollès, que ara 
té 26 anys, acumula ja una 
trentena de curses d’ultrare-
sistència, on sempre destaca 
per la seva joventut. “Aquest 
any tornava a ser la més jove. 
No és gens habitual que hi 
hagi gent de la meva edat 
i menys al podi”, comenta. 
Ella ho atribueix a les moltes 
hores que entrena sola i a 
la fortalesa mental. “Fins al 
quilòmetre 80 pots entrenar, 
després ja és tot cap. En el 
meu cas això és innat, mai 
ho he treballat amb ningú, 
i totes les metes que m’he 
marcat les he aconseguit. 
Entreno moltes hores sola 
i he anat millorant la meva 
resistència”, detalla. Aquesta 
fortalesa és també la que l’ha 
ajudat a afrontar amb més 
optimisme un any que no ha 
estat gens fàcil. “Per a mi és 
un premi a tot el patiment. 
Aquest any semblava que 
no aixecava cap i per això el 
segon lloc és com una victò-
ria”, afirma. 

En els propers dies caldrà 
veure com es recupera de 
l’esforç però les sensacions 
en la tornada a la competició 
han estat bones i no descarta 
arribar a competir a l’Ultra 
Pirineu a principis d’octu-
bre. “Normalment no hi puc 
participar perquè estic massa 
cansada de tota la tempora-
da però crec que aquest pot 
ser l’any ideal per fer-ho”, 
avança. Després, ja de cara 
a la temporada que ve, i un 
cop acabat el grau en arqui-
tectura, cursarà un màster 
“que em permetrà tornar a 
entrenar més hores” i així 
poder marcar-se noves fites 
en l’ultrafons de muntanya, 
on ja s’ha fet un lloc entre les 
millors del món. 
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El futur de les curses
Biel Sagués i Martí Costa es graduen al Mundial Juvenil amb un or i dues plates

Castellterçol/Folgueroles

E.R.

Qui aquests dies segueix 
amb especial deteniment 
tot el que passa a Chamonix 
amb les diverses proves 
de l’UTMB són dues de 
les promeses de les curses 
de muntanya que somien 
arribar a competir algun dia 
a l’emblemàtica cita dels 
Alps. Es tracta dels joves 
de 15 anys Biel Sagués, de 
Castellterçol, i Martí Costa, 
de Folgueroles, que fa unes 
setmanes van mostrar el seu 
potencial al Mundial juve-
nil. El primer es va procla-
mar campió del món i es va 
penjar una plata a la prova 
vertical i el segon va ser el 
subcampió del món, tots dos 
en la categoria Youth A de 
fins a 17 anys, on van córrer 
amb nois més grans que ells 
d’arreu del món. 

“Va anar molt bé. Vaig dis-
frutar molt i sobretot apren-
dre, que és el més important 
a la meva edat. Encara em 
queden molts anys per enda-
vant i tot són experiències”, 
comenta Biel Sagués, que 
forma part del grup de com-
petició de l’Escola de Trail 
del Moianès, on va iniciar-
se ara fa cinc anys. En una 
dècada de vida, el centre 
ha experimentat un gran 
creixement, arribant als 
250 atletes, i ara els comen-
cen a arribar els primers 

resultats destacats. L’any 
passat va ser el corredor de 
Collsuspina Jan Castillo qui 
va ser subcampió del món i 
ara Sagués, que el té com a 
referent i que tant aquest 
any com l’anterior ja apun-
tava maneres proclamant-se 
campió d’Espanya de la cate-
goria, ha aconseguit el cam-
pionat. “Mai hem prioritzat 
els resultats. Sempre hem 
buscat que gaudeixin amb el 
que fan però si va bé millor 
que millor”, diu el direc-
tor de l’Escola de Trail del 

Moianès, Ferran Alboquers. 
El grup de competició on 
hi ha Sagués el formen una 
trentena d’atletes, molts 
dels quals des dels inicis de 
l’activitat. “Per edat fins ara 
no havien pogut competir 
en curses importants. Sabí-
em que hi havia bon nivell, 
molta motivació i bons 
resultats en curses menys 
importants però ara han 
fet el salt. És fruit de molta 
feina”, continua el tècnic. 
Sagués, per exemple, con-
fessa que ja “pensava que les 

coses anirien bé al Mundial 
perquè estava fent molt 
bons entrenaments però 
no sabia la gent que hi hau-
ria i al final va anar millor 
del que m’esperava”. La 
recepta del centre moianès 
per a tots els seus atletes 
és un còctel de disciplina, 
esforç, sacrifici, constància 
i motivació, qualitats que 
Biel Sagués té clar que vol 
continuar desenvolupant 
“per anar creixent i si algun 
dia puc, competir amb els 
grans”.

L’aspiració la comparteix 
amb el seu rival al Mun-
dial però també amic de 
curses, Martí Costa. “Soc 
un nen mogut i m’agrada 
fer esport. M’agradaria 
dedicar-m’hi perquè em 
motiva molt”, explica el 
folguerolenc, que després 
d’un primer contacte amb 
el futbol es va passar a les 
curses i l’esquí de munta-
nya. Ho va fer seguint les 
passes del seu avi Miquel 
Ylla –gran apassionat de 
la muntanya, sobre la qual 
amb els anys ha format 
una biblioteca amb 10.000 
volums, i de qui admirava 
les expedicions que feia– i 
del seu oncle Pau Ylla –que 
havia estat a la selecció 
estatal d’esquí de pista i ara 
treballa amb Kilian Jornet–. 
“Vaig començar en una 
Olleta de Núria i de seguida 
em va agradar i més tard 
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Biel Sagués, aquesta setmana a Moià, on entrena amb el grup de competició de l’escola de Trail del Moianès, i Martí Costa, a Vic, a la biblioteca de muntanya que té el seu avi Miquel Ylla

vaig provar l’esquí de mun-
tanya i em va entusiasmar”, 
diu. Amb un pas primer per 
la Unió Excursionista de Vic, 
ara entrena al Club Atlètic 
Vic sota les ordres de Roger 
Esteve mentre que per la 
part d’esquí de muntanya es 
prepara amb els Mountain 
Runners del Berguedà, tot i 
que ara començarà el batxi-
llerat al Centre de Tecnifi-
cació de la Seu d’Urgell per 
poder-ho compaginar millor. 
“Vaig fent passes als dos 
esports i estic molt content. 
Al Mundial de curses ja em 
donava per satisfet amb un 
Top 5 o 10 perquè anava a 
gaudir de l’experiència, però 

de seguida vaig veure que 
era el meu dia”, recorda.  

La passió per la muntanya 
d’aquest jove osonenc és tal 
que aquests dies s’ha volgut 
desplaçar amb el seu avi a 
Chamonix per veure de prop 
els seus ídols. A avi i net 
els uneix una relació espe-
cial i també comparteixen 
un desig pel futur. Que en 
Martí es classifiqui pels Jocs 
Olímpics d’hivern del 2026 
a Cortina d’Ampezzo, on 
per primera vegada l’esquí 
de muntanya serà olímpic, 
i que l’avi el pugui acom-
panyar com ha fet pràctica-
ment sempre des que s’hi va 
començar a aficionar.

Convocatòria assemblea ordinària 
de socis de l’AEC Manlleu 

temporada 2021-22

Dijous 8 de setembre de 2022
a les 19.30h

Local social del Camp Municipal d’Esports
de Manlleu

La Junta
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Tots dos aspiren 
arribar a 

competir amb els 
grans atletes del 

moment
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La pilota torna a botar 
Sant Julià recupera després de dos anys el Torneig de bàsquet de pretemporada

Del torneig als Estats Units
Morehead (Estats Units) Entre els centenars de jugadors que han disputat diverses edici-
ons del Torneig de Sant Julià com a part de la seva pretemporada esportiva hi ha la vigatana 
Erola Aliberch, que aquest estiu ha fitxat per la universitat americana de Morehead State 
University (Kentucky). L’aler s’afegeix així a una llista de noms on figuren altres osonen-
ques com Mama Dembelé, Mireia Yespes, Clàudia Vidal, Coral Molist, Laia Currius o ante-
riorment Laia Raventós i Dèlia Ania, que en el seu moment van decidir emprendre aquest 
camí buscant compaginar estudis i bàsquet d’alt nivell. “Em va sortir l’oportunitat i vaig 
voler provar aquesta gran experiència. També hi ha el fet que aquí l’esport femení en general 
està més ben valorat i tens més facilitats”, explica Aliberch, que s’ha decantat per una carrera 
científica que anirà definint amb els anys. El seu equip jugarà a la Ohio Valley Conference de 
la primera divisió universitària NCAA i aquesta setmana ja ha començat els entrenaments. 
“L’equip m’ha rebut molt bé, com una més. L’ambient que es respira és molt positiu”, detalla 
la jove, que a banda de jugadores americanes comparteix equip amb una altra catalana, dues 
franceses, una xilena, una taiwanesa, una croata, una nigeriana i una austríaca. Formada al 
Femení Osona, “una gran família on sempre he estat molt bé i a qui estic molt agraïda”, la 
vigatana va ser durant diversos estius una habitual de Sant Julià, “un torneig que esperàvem  
amb molta il·lusió i que ens anava molt bé per fer equip”. Després, Erola Aliberch va fer el 
salt al Segle XXI, on va jugar dos anys a Júnior Preferent i els dos últims a la Lliga Femenina 
2. Ara, fa un pas més en la seva formació amb l’únic objectiu de “ser feliç fent el que faig i 
disfrutar d’aquest esport com he fet fins ara”.  

Sant Julià de Vilatorta

E.R.

Poder veure de prop el 
Girona d’Aíto García Reneses 
amb Marc Gasol al capdavant 
així com el Baxi Manresa 
d’un vell conegut com Pedro 
Martínez, que tan bona cam-
panya va fer el curs passat a 
l’ACB i a la Basketball Cham-
pions League, és un dels 
atractius del 36è Torneig de 
bàsquet de Sant Julià. Serà 
aquest divendres (20:30h) 
al pavelló de Sant Julià amb 
totes les entrades venudes i 
servirà per donar el tret de 
sortida oficial a una cita que 
mira endavant després de 
dos estius d’absència a causa 
de la pandèmia i malgrat 
haver perdut després de gai-
rebé 30 anys el patrocini del 
BBVA –abans Unnim i prèvi-
ament Caixa Manlleu.

“El més important d’aquesta 
edició és haver pogut tornar. 
Nosaltres som una associació 
sense ànim de lucre i el tor-
neig és la nostra raó de ser”, 
afirma el president de l’Asso-
ciació Bàsquet Sant Julià de 
Vilatorta, Miquel Sans, que no 
amaga que ha estat “un cop i 
una sorpresa” no poder comp-
tar amb el suport econòmic 
del BBVA. “No podem dir res 
dolent de qui ha estat el nos-
tre company de viatge durant 
tants anys, però ens costa 
d’entendre que no es vegi la 
part social i solidària de l’esde-
veniment”, continua. 

Enguany seran 75 equips 
els que competiran a la cita, 
una xifra més baixa del que 
és habitual a causa del canvi 

de dates. “Amb l’avançament 
del curs escolar vam optar 
per fer-lo l’últim cap de set-
mana d’agost en comptes 
del primer de setembre i 
molts clubs encara no estan 
actius. Però no passa res, ja 
tindrem temps de tornar a 
créixer i això també ens per-
metrà donar més bon servei 
i horaris als participants”, 
diu Sans. En aquesta edició 
seran catorze les pistes de joc 
repartides en vuit municipis 
d’Osona.

Més enllà de la competició 
estricta, la jornada de dissab-
te (12:30h) comptarà també 
amb el tradicional clínic 
per a entrenadors a càrrec 
de Lluís Riera, que farà una 
formació amb el nom de Pro-
postes per jugar sense tira-
dors. Just abans (10:30h) hi 
haurà una taula rodona sobre 
l’evolució de la fisioteràpia i 
la medicina de l’esport en el 
bàsquet. A la tarda (16:30h) 
serà el torn del Trofeu Albert 
Tobal de categoria Cadet 
Preferent masculí entre el 
CB Sant Josep i el Bàsquet 
Manresa a qui agafarà el 
relleu el Trofeu Dídac Herre-
ro (18:30h) de categoria Júni-
or Preferent masculí amb els 
mateixos equips. Al vespre 
(20:30h) es podrà gaudir 
d’un partit de pretemporada 
de Lliga EBA entre el CB Vic 
i el CB Granollers, just des-
prés (22:20h) serà el torn del 
tradicional All Stars concurs 
de Triples i Esmaixades i 
diumenge (12:30h) es jugarà 
la final de la Supercopa de 
Catalunya de la FCEDF de 
Bàsquet en Cadira de Rodes. 

Sense el patrocinador 
principal i amb menys parti-
cipació, però el torneig torna 
a ser una realitat i manté 
una atapeïda agenda d’actes 
paral·lels, que ja s’han con-
vertit en clàssics del final 
d’estiu a Sant Julià. 
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La sortida de la prova davant el monestir de Ripoll

Van guanyar Daniel Joseph i Brodie Chapman

El GP Ripoll-Vallter de 
ciclisme corona els escaladors
Ripoll/Setcases

EL 9 NOU

El 69è Gran Premi Ripoll-
28è Memorial Fermí Pujol 
de ciclisme, la coneguda 
clàssica Ripoll-Vallter, va 
reunir dissabte passat uns 
dos-cents corredors entre 
les diferents categories i va 
fer evident, un any més, qui 
són els millors escaladors 
del moment. En aquesta 
ocasió els vencedors de la 
prova estiuenca van ser 
Daniel Joseph i Brodie 
Chapman.

Després de 50 quilòmetres 
de recorregut, amb la tradi-
cional sortida des de la plaça 
de l’Ajuntament de Ripoll 
i final a l’estació d’esquí de 

Vallter, l’australià Daniel 
Joseph Bonello (Equipo 
Oleka) va aconseguir la 
victòria en solitari, seguit 
a 48 segons pel vigent cam-
pió català de ruta, el sub23 
David Domínguez (Eolo-
Kometa), i a 1min 25s del 
seu company d’equip Tristan 
Cardew (Equipo Oleka). A 
1min 44s i en quarta posició 
global hi acabava el júnior 
de l’Estany Adrià Franquesa 
(UCV Team Bikesports-Ford 
Nicolás). A la seva categoria 
el van seguir el seu company 
Daniel Artero a 36 segons i 
Marc Ribera (odena) a 2min 
12s. Entre les fèmines, la 
victòria per segon any con-
secutiu va ser per a la pro-
fessional australiana Brodie 

Chapman (FDJ-SUEZ-Futu-
roscope), resident a Girona, 
que va superar en 1min 43s 
la francesa Leonie Laubig 
i la vigent campiona cata-
lana, Emma Ortiz (Groupe 

Abadie-CC Le Boulou). 
David Domínguez (Eolo-
Kometa) en sub23, Víctor 
Pérez (Súria Bicis Figueres) 
en Màster 30, Raül Castelló 
(Ambikes) en Màster 40, 

Javier Santamaría (Gurubike 
Grupo El Reloj) en Màster 
50 i Federico Olmedillas 
(RCB Motor Begues-Iber-
mica) en Màster 60 van gua-
nyar la resta de categories.
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La guanyadora, a la zona del polígon els Pintors

Ripoll

E.R.

És la referència a nivell 
estatal i un dels més durs 
del món pel seu desnivell i 
això li ha permès mantenir 
un grup d’adeptes que no 
se’l volen perdre cap estiu. 
El raid hípic internacional 
del Comte Arnau de Ripoll 
va arribar el cap de setmana 
passat als 25 anys i ho va fer 
plenament consolidat i amb 
una trentena llarga de bino-
mis que es van repartir en 
tres categories. 

“A la gent li fa molta 
il·lusió acabar-lo però tam-
bé respecte. En l’actualitat 
estan de moda els raids més 
plans on es pot córrer més, 
però nosaltres ens mante-
nim. Poder fer un esdeve-
niment durant 25 anys està 
molt bé. Vam començar amb 
molts aficionats i ara com-
parteixen cursa amb genets i 
cavalls professionals”, expli-
ca Ignasi Casas, del Country 
Club Hípic del Ripollès. Per 
continuar destacant-la en el 
calendari pel seu caràcter 
tècnic, des del club ripollès 
treballen per fer un trofeu 

internacional juntament 
amb les proves de Florac, a 
França, i Torgnon, a Itàlia. 
“Això donaria un impuls a 
totes tres, que són de les 
poques que queden de mun-
tanya. Tinc l’esperança que 
passi com amb les curses de 
muntanya i que, d’aquí a uns 
anys, la gent aposti per la 
duresa”, continua Casas.

A la cita no hi van faltar les 

principals quadres del país 
i la guanyadora de la prova 
del CEI2* de 120km va ser 
l’amazona d’Olost Iris Pérez 
(Arzel du Moulin), seguida 
de la de la Vall del Ges Hele-
na Mercader (Maver Perseo 
SH) i l’argentina Agustina 
Canepa (Djamil di Castag-
noli). En el CEI1* de 100km 
es va imposar la francesa 
Julia Montagne (Chiara de 

Beders) per davant el genet 
de Llanars Joan Moret 
(Vicenteta Peu) i el brasiler 
Vitor Luis Araujo (SW Jacad-
jmili). Al CEIYJ1*, també de 
100km, la victòria va ser per 
a Bruna Carrau (Cahabb), del 
Maresme, seguida per l’ama-
zona de l’Esquirol Raquel 
Costa (Lanzarote-Cost) i 
del genet aragonès Darío 
Jiménez (Serinus Pusillus). 

Un quart de segle de raid 
L’amazona d’Olost Iris Pérez guanya la prova hípica internacional de Ripoll

El Torelló disputa les 
seminals de la Copa 
Catalunya femenina

Sant Vicenç de Torelló El 
primer equip femení del 
Torelló disputarà diumenge 
les semifinals de la Copa 
Catalunya de futbol. El partit 
es jugarà a les sis de la tarda 
a Sant Vicenç, per les obres 
de canvi de gespa del munici-
pal torellonenc, i enfrontarà 
les osonenques al Porqueres. 
En l’altre partit, que comen-
çarà a les set de la tarda es 
veuran les cares el Santa 
Susanna i el Sant Gabriel. Els 
vencedors es veuran les cares 
a la final del 4 de setembre. 

Magalí Capdevila, 
Joel Roca i Sara 
Ismael, seleccionats

Ripoll/Camprodon El 
futbolista camprodoní del 
Girona Joel Roca ha estat 
convocat per la selecció espa-
nyola Sub-19 per disputar 
dos amistosos contra Israel. 
La ripollesa de la base del 
Barça Magalí Capdevila està 
preparant amb la sub-17 el 
Mundial d’aquí a dos mesos i 
la també futbolista de Ripoll, 
Sara Ismael, que recentment 
ha fitxat pel Saragossa, ha 
estat convocada per Egipte 
pels entrenaments que fa 
aquests dies aquesta selecció. 

Vladimir Zaiats 
arbitra l’europeu 
femení d’escacs

Praga (República Txeca) 

L’àrbitre internacional oso-
nenc Vladimir Zaiats ha 
estat designat per la Unió 
Europea d’Escacs com a àrbi-
tre del Campionat Europeu 
Individual Femení que s’està 
disputant aquests dies a Pra-
ga. Entre les 123 participants 
hi ha la mestre internacional 
valenciana Marta Garcia 
Martin, qui va fer els primers 
passos en escacs a l’Escola 
d’Escacs d’Osona, abans que 
la família es traslladés a la 
Comunitat Valenciana.

Àlex Moreno del 
Vic TT, campió a 
Torroella

Torroella de Montgrí El 
jove jugador vigatà de l’es-
cola del Girbau Vic TT Àlex 
Moreno continua acumulant 
títols en diferents competici-
ons absolutes de tennis tau-
la. Tot i ser encara infantil, 
el cap de setmana passat va 
guanyar la prova absoluta del 
31è Torneig de Torroella de 
Montgrí, on es van enfrontar 
prop de 200 participants. A la 
final, Moreno va vèncer Ber-
nat Folch (Lluïsos de Gràcia), 
destacat jugador de Primera 
Divisió estatal sènior. 

Agenda esportiva

BÀSQUET

CURSES DE MUNTANYA

FUTBOL

MOTOR

36è Torneig de Bàsquet de 
Sant Julià de Vilatorta. Diven-
dres, dissabte i diumenge a 
diferents pistes. Al pavelló 
de Sant Julià, divendres a les 
20:30h partit entre el Baxi 
Manresa i el Girona. Dissabte 
a les 16:30h, Trofeu Albert 
Tobal; a les 18:30h el Trofeu 
Dídac Herrero; a les 20:30h, el 
partit de pretemporada entre 
el CB Vic i CB Granollers, i a les 
22:20h, el Concurs de Triples 
i Esmaixades. Diumenge a les 
12:30h, final de la Supercopa de 
Catalunya en cadira de rodes i a 
les 20h, entrega de premis. 

10a Marrana Skyrace. Diumen-
ge, a Setcases, sortida a les 9 del 
matí des de Vallter 2000 de la 
cursa Volta del Gegant de 23km 
i a les 9:30h de la cursa Circ 
de Morens d’11km. La prova 
l’organitza el Madteam Club 
Excursionista.

Semifinals Copa Catalunya 
femenina. Diumenge a les 
18h al camp de futbol de Sant 
Vicenç de Torelló. S’enfron-
taran el Torelló i el Porqueres 
buscant una plaça per a la final 
de la Copa Catalunya, que es 
disputarà el proper diumenge 4 
de setembre.

Trofeu Ajuntament de Man-
lleu. Dissabte a les 19h al camp 
de futbol de Manlleu partit 
entre l’AEC Manlleu i el Sant 
Andreu. A les 18:15h, presenta-
ció del primer equip. 

Tarda de motor de Sant 
Bartomeu del Grau. Dissabte, 
a partir de les 15h torna una 
nova edició de la tarda de motor 
a Sant Bartomeu. Enguany es 
realitzarà a la zona esportiva de 
la Codina.

Segon lloc de Jaime Busto al Mundial
Comblain-au-Pont (Bèlgica) La segona part de la temporada 
de trial, després de les vacances d’estiu, va començar el cap 
de setmana passat a Bèlgica amb la disputa de la setena prova 
del mundial a l’aire lliure. El pilot basc Jaime Busto (Vértigo), 
amb llicència del Moto Club Tona, va ser segon amb 35 peus 
per darrere el vencedor de la cita, Toni Bou (Montesa), amb 
27. El gallec establert a Osona Gabriel Marcelli (Montesa), 
a la foto, va fregar el podi i va acabar quart amb 44 penalit-
zacions, just darrere de Jeroni Fajardo (Sherco), tercer, amb 
36. Adam Raga (TTRS), per la seva banda, va finalitzar en 
cinquena posició amb 44 punts mentre que Jorge Casales 
(Scorpa) va acabar setè amb 55 peus. A les portes de disputar 
la vuitena prova de Trial GP aquest cap de setmana a Cahors, 
França, Bou és el líder indiscutible del campionat amb un 
total de 134 punts, 26 més que Busto. Raga és quart amb 84; 
Marcelli, setè amb 72 punts, i Casales, vuitè amb 67 punts. 
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Llanars

Jordi Remolins
Després d’una vida vincula-
da al servei polític, com és el 
Mingo Pairó de 2022?

Soc una persona gran que 
intenta passar la vida el 
millor que pot. Tinc aficions 
en diversos àmbits, sempre 
amb la Vall de Camprodon 
com a denominador comú. 
Ara em cuido de les sarda-
nes perquè m’agraden, però 
sobretot perquè és en l’àmbit 
de la Vall.

Ser alcalde de Camprodon 
durant dos mandats és el 
millor que li ha passat en el 
món de la política?

Sens dubte. Soc fanàtic de 
la Vall, i poder ser alcalde 
del poble que t’estimes és el 
millor que et pot passar a la 
vida. Recordo que de vegades 
anàvem junts a Barcelona 
amb l’alcalde d’Olot d’ales-
hores, en Pere Macias, i quan 
ens presentaven altres per-
sones, la gent s’interessava 
molt més per Camprodon. 
Que em perdonin els altres 
alcaldes de la comarca o de 
la Garrotxa, però ser-ne de 
Camprodon et dona un plus.

Vostè ha estat l’únic 
representant de CiU que 
ha ostentat l’alcaldia de 
Camprodon. Pot semblar un 
contrasentit que un poble 
aparentment conservador 
només hagi tingut vuit anys 
de governs de dretes i la res-
ta hagin estat teòricament 
d’esquerres o indepen-
dents?

Quan han governat els que 
s’anomenen d’esquerres a 
Camprodon, han fet políti-
ques de dretes. Es presenten 
com a esquerres, però quan 
governen se’n descuiden del 
tot. Un altre exemple és a 
Sant Joan de les Abadesses. 
Tenen un alcalde que tot i no 
presentar-se per Junts, en té 
el tarannà al cent per cent. A 
Olot va passar el mateix amb 
en Sacrest, perquè tampoc va 
fer polítiques d’esquerres. 
Fan aquella política tan con-
vergent de fer i deixar fer, 
sempre que no es perjudiqui 
ningú. Pot haver-hi qui se 
sent perjudicat, però al cap 
del temps t’acaben reconei-
xent que ho vas encertar, tal 
com va passar en l’adaptació 
per a vianants del carrer 
València, que va ser el primer 

RIPOLLÈS
“Si la Vall de Camprodon no és comarca 
és perquè no ha volgut ser-ne”
Entrevista a Mingo Pairó, exalcalde de Camprodon i expresident del Consell Comarcal del Ripollès
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Mingo Pairó va ser alcalde de Camprodon (1987-1995) i president del Consell Comarcal del Ripollès (1995-1997)

de tota la comarca a patir 
aquesta transformació.

Camprodon ha estat un 
poble eminentment turístic 
o de segona residència des 
del segle XIX. Ara que sem-
bla que el turisme comença 
a fer nosa en segons quins 
municipis, pensa que ha de 
ser el camí que ha de seguir 
la Vall?

És que no en tenim cap 
més. El que passa a Campro-
don passa també a Ribes o 
en pobles petitots de la Gar-
rotxa. Demanar que siguem 
industrials és una incongru-
ència, perquè mai no serà 
així. Quan abans parlàvem de 
turisme a la Vall, la gent de 
la Costa Brava ens tractaven 
de bojos. I els agents turís-
tics ens deien que no havíem 
de fer com a la Cerdanya, on 
creien que hi havia massa 
segona residència en detri-
ment dels hotels. Deien que 
els hotels eren llits calents i, 
en canvi, la segona residèn-
cia llits freds. Però en reali-
tat la segona residència gene-
ra molta feina a industrials i 
molt moviment comercial. I 
paral·lelament també tenim 
famílies que viuen de regen-
tar hotelets petits.

A Ripoll s’atribueix a 
Pere Jordi Piella i al seu 

govern haver desenvolupat 
les grans obres del poble 
durant els primers anys 
d’ajuntaments democràtics. 
Podem fer un paral·lelisme 
amb el govern de Pairó i de 
la seva predecessora Berta 
Badà (PSC)?

La Berta Badà va ser alcal-
dessa durant vuit anys, i a 
banda de deutes, només vam 

trobar que la piscina muni-
cipal estava pràcticament 
acabada. Es queixava que no 
hi havia cèntims, però no ani-
mava a la gent a invertir. Des 
de finals dels vuitanta fins 
al 2000 és quan es van fer 
les grans obres no només a 
Camprodon sinó a tot el país. 
I la Generalitat va contribuir-
hi molt, no pretenc pas que 
sigui mèrit personal meu.

El 1995 CiU va perdre 
l’alcaldia que va recaure en 
mans del socialista Esteve 

Pujol. Tots dos havien estat 
curiosament corresponsals 
del diari El Punt a la Vall de 
Camprodon.

Jo tenia un parent capellà 
molt actiu, i quan va sortir El 
Punt, que era el primer diari 
en català a les comarques 
gironines, va recomanar-me 
per col·laborar-hi. Amb l’Es-
teve no ens barallàvem per-
què no entràvem en política. 
En aquella època la Vall tam-
poc generava gaires notícies.

Per què aquell pas al cos-
tat en la política local?

Encara que jo no em vaig 
presentar de candidat a 
l’alcaldia el 1995, tenia el 
compromís del partit que 
m’havia dit per activa i per 
passiva que seria president 
del Consell. Des que es va 
fundar jo havia estat vicepre-
sident comarcal. Com aquell 
qui diu l’havia parit i sabia 
com funcionava. Tot i que 
CiU va ser la llista més vota-
da a Camprodon, Iniciativa 
per Catalunya va donar el 
seu vot i l’alcaldia als soci-
alistes. Però paral·lelament 
vaig ser diputat a la Diputa-
ció de Girona, i això em va 
permetre obtenir recursos, 
sobretot per la Vall de Ribes, 
o per reparar carreteres que 
estaven molt malmeses.

No hauria tret rèdit de 
l’experiència si hagués 
optat de nou a la reelecció?

Sempre he pensat que vuit 
anys de mandat hauria de 
ser el mínim i el màxim. Els 
quatre primers n’aprens, i 
els altres quatre ho apliques. 
Més temps et resta molt 
temps de família. No vaig 
poder gaudir dels meus fills 
quan eren petits. No crec que 
sigui massa bo ni per la per-
sona, ni per al poble.

En aquell moment va 
esdevenir president del 
Consell Comarcal, encara 
que només fos per mig 
mandat. Té la sensació que 
era una època en què la pre-
sidència requeia sobretot 
a mans de polítics que no 
havien aconseguit els objec-
tius en les eleccions muni-
cipals?

Quan vaig comentar que 
deixava d’optar a l’alcaldia, 
la direcció de Convergència 
va oferir-me l’alternativa de 
la presidència del Consell, 
i seguir a la Diputació on ja 
havia estat els últims quatre 
anys. Al Consell Comarcal 
vaig intentar ajudar als 
pobles petits. Sovint acompa-
nyava alcaldes en reunions, 
per tenir més pes que no pas 
anant-hi en solitari.

“A Camprodon 
han governat 
les esquerres 

perquè han fet 
polítiques de 

dretes” 
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Ajuntament
de Ripoll

Més info: www.ripoll.cat

ActivitAts
DE

sEtEMBRE

DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA
RIPOLL 2022
Diumenge 11 de setembre

A les 10.30 h, al Monestir de Santa Maria
Acte institucional

ONZEde setembre

Del productor
al consumidor

TASTA LA HISTÒRIA
DE CADA FORMATGE

24 i 25
SETEMBRE

CENTRE 
DE LA VILA 

2022

MONESTIR DE SANTA MARIA DE RIPOLL
Diumenge 18 de setembre de 2022, a les 19 h

Venda d’entrades en líniawww.ripoll.cat/cultura
i una hora abans de l’espectacle

FÊMINA
GRUP DE CAMBRA

IMMA ROIG · MONIK BARGALLÓ · CLARA VALERO · VIVIANA SALISI
Direcció: Jordi Lalanza

ORFEO& EURIDICE
Òpera de C.W. Gluck en format concert (versió Berlioz) 

Cors:
Polifònica Joia d’Alella
Nova Ègara de Terrassa
Cor Adelaisa de Ripoll

Amb l’Orquestra de Cambra Fèmina (OCF)
i l’Escola Municipal de Dansa de Ripoll
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La intercessió perquè es 
desenvolupessin els túnels 
de Collabós és el seu llegat 
més gran a la política del 
Ripollès?

En tenia moltes ganes i 
sort en vam tenir que l’alcal-
de d’Olot, Pere Macias, que 
tot i no tenir-ne tantes com 
jo, va ajudar molt perquè es 
fessin. L’entusiasme al Baix 
Ripollès no era de la mateixa 
intensitat. Hi havia una pro-
mesa que Jordi Pujol havia 
fet dos o tres anys abans i 
que va acabar complint. Si 
s’hagués fet per Vallfogona, 
la Vall de Camprodon hau-
ria quedat molt arraconada. 
També em va saber greu 
que no se celebrés el vint-i-
cinquè aniversari de la seva 
construcció. A la Vall haurí-
em de tenir aquesta data i la 
de l’obertura de Coll d’Ares 
molt presents.

Mingo Pairó era militant 
de Convergència. Després 
de la liquidació del partit, té 
la sensació que pertanyia a 
una formació corrupta?

Coneixes algun partit 
que hagi governat que no 
sigui corrupte? El PSOE no 
té casos de corrupció en 
diputacions i parlaments? A 
Andalusia el corrupte era el 
PSOE, perquè el PP no havia 
pogut governar fins fa poc. 
Això per desgràcia no pas-
sa només en aquest país. A 
Alemanya també es va desco-

brir que Helmut Kohl havia 
desviat diners durant el seu 
govern. Massa temps en un 
càrrec, malament. Això em 
corrobora el perquè les grans 
i mitjanes empreses canvien 
de director general o gerent 
tot sovint.

Vostè creu que Jordi Pujol 
estava al cas dels afers de la 
seva família per beneficiar-
se del càrrec que ocupava?

Crec que estava al cas 
dels afers del seu fill gran. 
A Catalunya era un secret a 
veus, encara que la premsa 
no en parlés perquè no en 
devia tenir proves. En canvi, 
ell com a persona penso que 
no era corrupte. No necessi-
tava diners per viure, ni tenir 
un vaixell ni possessions. 
Feia una vida senzilla.

El seu successor de man-
dat al Consell Comarcal, 
Jaume Vilarrasa, era d’Unió 
Democràtica. Hi havia la 
tensió que posteriorment 
s’ha descobert entre tots 
dos partits?

Cap ni una. Coincidíem 
ideològicament. Ara bé, a 
escala comarcal o de país, els 
d’Unió volien més poder per-
què en tenien poc.

Durant una època sembla-
va que la Vall de Campro-
don podia esdevenir comar-
ca pròpia o bé ajuntar-se a 
la Garrotxa. Pensa que hau-
ria estat un error?

Això no se sabrà mai. El 

plantejament de passar a la 
Garrotxa no s’havia fet mai 
de forma concloent. Ara bé, 
si la Vall de Camprodon no 
ha sigut comarca, és perquè 
no ho ha volgut. A l’Informe 
Roca apareixia com a tal. I si 
haguéssim fet una mica de 
campanya, ens ho haurien 
hagut de donar per força. 
Potser no en trobàvem la 
necessitat, encara que jo crec 
que indubtablement haurí-
em tingut alguns beneficis.

Li sembla suficient la tas-

ca que fa la Mancomunitat 
de la Vall, o creu que és una 
eina a la qual es pot treure 
molt més de suc?

És una cosa que no m’agra-
da gens i em sap molt greu. 
De vegades en parlo amb els 
alcaldes de la Vall i em donen 
la raó. Però és que la Manco-
munitat no fa res. Organitza 
el Festival Vall de Cam-
prodon de forma notable, i 
res més. En la meva època 
t’asseguro que la Vall hauria 
tret molt més suc dels Fons 

Europeus Next Generation 
que s’han donat últimament. 
Però ni tan sols s’ho plante-
gen. I no m’agrada aquesta 
falta d’unitat. Fa més feina 
la Unió de Comerciants de la 
Vall, que no pas l’administra-
ció, encara que com a entitat 
privada no puguin demanar 
subvencions.

Li agrada el Camprodon 
actual?

Déu-n’hi-do com de bé 
s’han fet les coses. La gent 
s’hi troba a gust i si pot s’hi 
compra una segona resi-
dència, ja sigui una torre al 
millor passeig de Catalunya, 
el Maristany, ja sigui un 
pis més modest. També hi 
ha coses que no m’acaben 
d’agradar, però tampoc faig 
cap campanya contra res.

Com quines?
Quan va haver-hi el cin-

quantenari de l’obertura 
de l’actual frontera de Coll 
d’Ares el 2014, cap alcalde 
de la Vall va pensar de fer-ne 
un acte commemoratiu com 
hagués pertocat. O també 
que des dels anys noranta 
tampoc s’ha fet un sol pis 
de protecció oficial. No és el 
mateix comprar un habitatge 
a Ripoll o a Olot que fer-ho 
a Camprodon, on són molt 
més cars. I això provoca que 
jovent que es casa acaba 
marxant a viure fora de la 
Vall, tot i tenir terreny per 
fer promocions públiques 

que alguns ajuntaments van 
preferir vendre a promotors 
privats.

Connecta amb el tarannà 
de l’alcalde actual, Xavier 
Guitart, del PSC?

Sí, m’agrada. Crec que 
dona molt de joc a la gent, tot 
i que de vegades fins i tot el 
veig massa convergent. Per 
mi treballa molt. Clar que no 
fa res més. Ara els alcaldes 
poden estar les 24 hores del 
dia pel municipi perquè no 
tenen una altra feina. En la 
meva època els alcaldes no 
cobràvem res, i ens calia tre-
ballar en la nostra professió.

En tot cas vostè no resi-
deix al municipi, una tradi-
ció d’alcaldes camprodonins 
amb fama de no pernoctar-
hi habitualment…

A banda de la Berta Badà, 
la resta no hem viscut a Cam-
prodon. Quan vaig venir a 
Llanars, la casa era vella, i 
vaig haver de demanar una 
hipoteca. Perquè em pogués 
desgravar calia que fos la 
primera residència i, per tant, 
no podia estar empadronat 
a Camprodon. Quan ja no va 
ser imprescindible, vaig estar-
hi empadronat tres o quatre 
anys, sobretot perquè un regi-
dor de l’oposició m’ho retreia 
a cada ple. Però si vius i tens 
família en un poble, el millor 
és estar-hi empadronat, per-
què de vegades sorgeixen 
problemes que no t’esperes.

“Des dels anys 
noranta que no 

s’ha fet un  
sol pis de 

protecció oficial 
al poble” 
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L’esponjament turístic
Ripoll L’any 1965 Ripoll va redactar un 
estudi de reordenació de l’espai que hi 
havia entre l’edifici consistorial i la part 
frontal del Monestir de Santa Maria. 
Fins set anys més tard, als mesos de 
març de 1972 no es van enderrocar els 
edificis de can Sans, fàbrica i habitat-
ges, que barraven la visibilitat a una de 
les joies arquitectòniques de l’art cata-
là. En aquest últim mig segle diverses 
actuacions han canviat encara més la 
primera urbanització d’aquell espai, el 
més visitat encara ara pels turistes que 
venen a Ripoll, i s’han pres mesures 
protectores envers una portalada romà-
nica que encara ara es troba en procés 
de convertir-se en patrimoni mundial 
de la Unesco. Durant l’aterrament de la 
fàbrica, la portalada ni tan sols disposa-
va de vidres que evitessin l’erosió que 
els agents meteorològics podien causar-
hi. Aquell esponjament al rovell de l’ou 
de Ripoll va ser un dels primers i proba-
blement el que més sentit ha tingut en 
el decurs del darrer segle. J.R.

TEMPS ERA TEMPS

A
R

x
iu

 C
o

m
A

R
C

A
l 

d
el

 R
ip

o
ll

ès
 (

A
C

R
i)

Campanya per reparar 
l’orgue de Molló
Molló La parròquia de Santa 
Cecília ha iniciat una campa-
nya de donatius per reparar 
l’orgue i comprar material 
elèctric per substituir l’actu-
al. Els danys causats per una 
tempesta elèctrica ara fa uns 
anys va produir l’avaria a l’or-
gue que actualment no pot 
utilitzar-se per fer l’acompa-
nyament musical en celebra-
cions. Paral·lelament, el pas 
del temps ha provocat que 
el cablatge de la microfonia 
i altre equipament elèctric 
hagi perdut les prestacions 
que es requereixen, i necessi-
tin una substitució. 

Adapten els àpats de 
la Fundació Emma 
per a persones amb 
dificultats per 
mastegar

Sant Joan Abadesses

J.R.

La Fundació Emma va signar 
un conveni de col·laboració 
amb l’obra social La Caixa, 
per la donació de 4.000 euros 
que permetran comprar un 
cutter emulsionador i altres 
equipaments que permetran 
triturar el menjar sense que 
aquest perdi ni sabors, ni 
colors, ni olors. La màquina 
manté la consistència dels 
aliments, i ajuda les per-
sones amb dificultats per 
mastegar i empassar-se el 
menjar a poder-ho fer. El 
manteniment de les textures 
aconsegueix que es puguin 
identificar els aliments i 
barrejar-los o no, a banda de 

el responsable de la Caixa en el moment de fer entrega de la donació

poder utilitzar la forquilla 
per menjar tal com els usu-
aris de la fundació amb difi-
cultats podien fer-ho abans 
de tenir problemes. 

El director de Banca d’Ins-
titucions de Girona de la Cai-
xa, Ivan Tibau, va ser present 
en l’acte de donació junta-
ment amb l’alcalde santjoaní 

Ramon Roqué, la regidora de 
Serveis Socials i Salut, Maria 
Teresa Tallant, i la directora 
de Fundació Emma, Mònica 
Rebollo.

Alternativa per 
Ripoll reclama 
crear refugis 
climàtics

Ripoll

J.R.

La situació d’emergència 
climàtica ha portat a Alter-
nativa per Ripoll-CUP a 
reclamar la creació de refugis 
climàtics perquè els vilatans 
puguin refugiar-se de la 
calor. Aquesta mena d’espais 
públics disposen d’elements 
naturals com arbres o punts 
d’aigua que contribueixen al 
fet que la temperatura sigui 
més moderada que en altres 
indrets veïns. El partit que 
lidera encara Aitor Carmona 
afirma en l’últim butlletí 
municipal que l’equip de 
govern “mostra poca sensibi-
litat” a l’hora de crear llocs on 
refugiar-se de la calor, però 
que, en canvi, dona suport 
incondicional a projectes com 
el Bike Park que va precisa-
ment en un sentit invers al 
que “el planeta exigeix”. Un 
dels llocs que apunten per 
situar aquests refugis és a 
les ribes dels dos rius Ter i 
Freser, però també exigeixen 
la necessitat d’una piscina 
pública descoberta “com 
a element indispensable i 
de primera necessitat en el 
Ripoll del present i del futur”. 
El grup del PSC també consi-
dera “injustificable” la demo-
ra en la redacció del projecte 
i la construcció d’aquesta 
piscina, recordant que Ripoll 
és l’únic dels grans municipis 
de la comarca que no dispo-
sa d’un equipament públic 
d’aquestes característiques.
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El futbol a Seva en un llibre

Un treball de recerca va despertar l’interès per recuperar-ne la història en el municipi

Seva

Ferran Morera

Tot i ser una referència en 
el món del motor dins de la 
comarca, Seva commemora el 
centenari del futbol al muni-
cipi i es prepara per celebrar, 
l’any vinent, el cinquantè 
aniversari de la Unió Esporti-
va Seva. En motiu d’aquestes 
dues dates assenyalades en 
el calendari, s’està preparant 
un llibre per recuperar la his-
tòria del futbol al municipi, 
fruit del treball de recerca 
de Martí Moya. Anna Soler 
Colomer, Jaume Soler i el 
mateix, Martí Moya, són els 
responsables que el llibre 
surti publicat el proper any 
“perquè vam pensar que era 
el millor moment per editar-
lo i publicar-lo”, diu Anna.

El detonant que va por-
tar Moya a fer el treball de 
recerca de segon de Batxille-
rat sobre el futbol a Seva, va 
ser la descoberta d’un carnet 
de soci del FC Montseny 
“mentre feia endreça per 
casa”, explica. “Era del meu 
avi i constava com a FC 
Montseny”, així és com va 
començar la recerca i “l’inte-
rès d’en Jaume amb el tema, 
gràcies a un recull d’imatges 
i informacions”. “Tenia molt 
clar que volia realitzar el 
treball sobre alguna cosa 
relacionada amb el futbol” 
diu Moya, però el fet que 
molts clubs ja comptessin 
amb la seva història escrita, 
va portar Moya a redirigir el 
treball cap a un enfocament 
“només del futbol a Seva”. 
Durant el treball va trobar-
se amb la dificultat “que no 

Imatge històrica d’un partit a Seva a la dècada dels 50

podia contactar amb la gent 
gran del poble”, a causa de 
l’inici de la pandèmia. Tot i 
aquest contratemps, Moya 
va acabar desenvolupant el 
projecte que comprenia els 
inicis del futbol a Seva fins a 
l’actualitat.

La voluntat de Moya i 
Soler per continuar el pro-
jecte va engrescar l’Ajunta-
ment i el club per ajudar-los 
a continuar amb el procés. 
“El suport de les dues ins-
titucions ens ha permès 

tirar-ho endavant”, comenta 
Anna Soler. A més, a través 
de l’Ajuntament i el club 
s’ha demanat col·laboració a 
totes aquelles persones que 
hagin format part del club 
o del futbol en el municipi 
i puguin aportar dades amb 
imatges, documents o retalls 
de la premsa de l’època, 
entre d’altres. “Estem molt 
contents que la gent vulgui 
participar”, explica. 

El primer partit disputat a 
Seva consta del 15 d’agost de 

1922 en l’estrena del primer 
camp d’esports al municipi, 
durant un dels actes de la 
festa major. El duel van dis-
putar-lo contra l’Estudiantil 
de Vic, sota el nom de FC 
Montseny. Tot i que els pos-
teriors anys no va viure un 
auge, va ser a la dècada dels 
40 quan el futbol va agafar 
embranzida. Durant la dèca-
da dels 50, el club va canviar 
el nom, de Club Deportivo 
Seva a Real Seva, i va tras-
lladar-se a un nou camp, la 

Quadrada. A finals dels anys 
60, l’entitat es va dissoldre 
i no va ser fins al 1973, amb 
la creació de la UE Seva, que 
es va tornar a jugar futbol de 
forma organitzada i oficial. 

I és que en l’any del cin-
quantè aniversari, el club 
comptarà amb dos equips 
sèniors que competiran a 
Tercera i Quarta Catalana, 
i prepara diferents actes al 
llarg de la temporada, entre 
d’altres la presentació del 
club al mes de desembre.

Escolteu
la ràdio d’Osona
al 92.8
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18.30 OBERTURA DE LA 31a TÓMBO-
LA DE LA SOLIDARITAT. Niu del Palau 
(plaça Major).
19.30 PREGÓ DE FESTA MAJOR
Casal Francesc Macià.
21.00 INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“Canya”. Hort del Palau dels Comtes.
21.30 “C”, el musical. Jazz, crims, 
passió... Casal Francesc Macià.
23.00 SIXTUS I DJ TRABUBU. Riera 
Blanca.

07.00 DESPERTADA Carrers del poble.
11.00 INSTAL·LACIÓ DE JOCS L’ANI-
MALADA. Plaça Major.
12.00 PLANTADA DE GEGANTS. El 
Portal de l’Ajuntament.
18.00 ANIMACIÓ PER A LA MAINA-
DA...I MÉS GRANDETS. Plaça Major.
19.00 AUDICIÓ DE SARDANES. El 
Passeig.
19.30 Torneig de futbol de festa major. 
Camp de futbol.
20.30 CORREFOC. Centre del poble.
21.30 CAFÈ I CORUSCANT Plaça 
Major.
22.00 FESTA FLUOR. Riera Blanca.
23.00 CORREFOC. Centre del poble.

11.00 BICIAIGUA Parc del Pla del 
Mestre.
12.00 Final del Biciaigua amb FESTA 
DE L’ESCUMA. Plaça Major. 

Festa Major d’estiu 2022
del 31 d’agost al 4 de setembre

Dissabte, 3 de setembre

Divendres, 2 de setembre

centelles 18.00 ANIMACIÓ AMB JOCS I MÚ-
SICA EN DIRECTE. Plaça Major. 
20.00 CONTACONTES. Plaça de Cen-
telles (Barri de Sant Pau). 
21.00 “C”, el musical. Jazz, crims, 
passió... Casal Francesc Macià.
21.30 HAVANERES. Plaça Major.
23.00 Mediterrània Band, Mon DJ i 
DJ Juarez. Riera Blanca. 

Tot el dia RUTA DE TAPES PELS 
BARS DEL POBLE. Bars del poble.
11.30 VILATÀ/NA DE L’ANY. Gimcana 
Centellenca. El Passeig. 
16.00 TORNEIG DE BILLAR DE CEN-
TELLES. C. de Sant Joan, 14.
16.30 CONCENTRACIÓ DE VEHICLES 
CLÀSSICS. Av. Camp de l’Aigua.
17.00 RECORREGUT DE VEHICLES 
CLÀSSICS. Carrers del poble.
17.30 JOCS amb l’Esplai 100Teies. 
Plaça Major.
19.00 5è CONCERT D’ESTIU. La Pista 
del Casal Francesc Macià.
21.00 “C”, el musical. Jazz, crims, 
passió... Casal Francesc Macià.
23.00 FESTA amb Versión imposible 
Plaça Major.
00.30 Sr Oca, Adala i DJ Jolie. Riera 
Blanca.

9.00 ESMORZAR de la Trobada de 
colles geganteres. Plaça Major. 
10.30 PARTIDES D’ESCACS.
El Passeig.
11.00 CERCAVILA. Punt de trobada a 
Can Gely i rua fins a la plaça Major.
11.30 CERCAVILA de la Trobada de 
colles geganteres. Centre del poble. 
12.00 SWING ENGINE QUARTET.
El Triquet.
12.00 LLIURAMENT DE PREMIS del 
LXXX concurs de pintura. Centre 
d’Art el Marçó Vell.
12.45 BALLADA de la Trobada de 
colles geganteres. Plaça Major. 
13.00 DIADA CASTELLERA. Plaça 
Major.
17.30 CONCERT DE FESTA MAJOR 
amb l’Orquestra Selvatana. Plaça 
Major.
17.30 FESTA HOLI. Aparcament 
davant del Bonpreu.
18.00 XTREME RACE. Riera Blanca.
18.00 “C”, el musical. Jazz, crims, 
passió... Casal Francesc Macià.
21.00 BALL DE FESTA MAJOR amb 
l’Orquestra Selvatana. Plaça Major.
23.00 Fi de festa major amb
ESPECTACLE PIROTÈCNIC.
El Portal de l’Ajuntament.

Diumenge 4 de setembre

Dimecres, 31 d’agost

Dilluns, 1 de setembre

www.centelles.ca t
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Taradell reviu l’oci nocturn 
dels anys 70 i 80 en una nit 
emotiva i nostàlgica
Taradell Nit de records, retrobaments, emo-
cions i nostàlgia la que es va viure divendres 
al vespre a Taradell amb la projecció del 
documental La nit a Taradell: De Can Grapas 
al Tramun passant pel Maricel i La Gavina 
elaborat pel Grup de Recerca Local. Els jardins 
de Can Costa es van omplir de persones que 
van recordar els anys setanta i vuitanta quan 
Taradell es va convertir en un tot un referent 
de la moguda nocturna a la comarca d’Osona 
però també d’arreu de Catalunya. Quatre 
locals nocturns que, per diferents motius, 
van deixar petjada a molts joves de fa 40 o 50 
anys. A través del testimoni de quinze perso-
nes s’explica com van néixer aquests quatre 
projectes, com eren els locals, el com i el per 
què van acabar tancant però també el fet que 
van ser molt innovadors, amb la música, en 
la manera de fer i en els seus ideals culturals 
i polítics en una època en què es va passar 
del franquisme a la democràcia. Després del 
documental la festa va continuar amb la músi-
ca que es posaven en aquests locals i els assis-
tents no van deixar l’oportunitat de tornar a 
ballar per recordar els vells temps.  
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Un dels nous cartells que es poden trobar en els diversos trams del recorregut de la via

La nombrosa afluència ha fet necessària una regulació de l’espai

Nova senyalització a la via ferrada  
de les Baumes Corcades de Centelles

Centelles

Laia Miralpeix

La regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Centelles 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Balenyà 
i del Centre Excursionista 
de Centelles han millorat la 
senyalització de tot el recor-
regut de la via ferrada de les 
Baumes Corcades. Aquesta 
senyalització s’ha fet per 
trams amb l’objectiu, tal i 
com explica el regidor d’Es-
ports Josep Arisa “de saber 
i/o de poder informar, en cas 
de necessitat, del punt exacte 
on es troben les persones que 

es estiguin fent la via”. A més 
a més, a cada un dels cartells 
s’hi pot trobar informació 
de la dificultat dels quatre 
trams així com de la tornada, 
de la normativa, de les obli-
gacions, del què no està per-
mès i també hi ha consells i 
recomanacions per poder-la 
portar a terme. 

L’actuació no està acabada 
ja que es pretén completar-la 
amb l’arranjament de l’apar-
cament que, en un futur està 
previst que estigui controlat 
i es faci pagar “un import 
simbòlic”, per evitar, entre 
d’altres, “que hi hagi una 
massificació com passa en 

molts espais naturals i alhora 
tenint en compte que es una 
de les vies ferrades més con-
corregudes de Catalunya”. 

D’altra banda, després de 
la pandèmia també es va 
posar en marxa una APP que 
serveix tant per reservar com 
per tenir controlat el nombre 
de persones que estan fent la 
via ferrada amb un màxim de 
8 alhora. I és que “la nombro-
sa afluència ha fet necessària 
una regulació per gaudir 
amb respecte i seguretat de 
la via”. Aquesta es va inau-
gurar l’any 2003 i amb el pas 
del temps s’hi han anat fent 
millores.
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Estrena 
oficial per la 
festa major

Taradell

L.M.

El joc del bèlit es juga a 
tot el món. Amb diferents 
denominacions també 
és habitual que hi hagi 
diferents variants, tal i 
com recordaven alguns 
participants dissabte que 
recordaven haver-hi jugat 
de petits però amb alguna 
diferència. Carbó va ense-
nyar el model gironí, en la 
vessant més lúdica i no tan 
competitiva. Es necessiten 
dos ingredients: un bèlit, és 
a dir, un element de fusta 
cilíndric amb punxa pels 
dos cantons i la cana o pala 
de picar o batejar. Amb la 
cana es pica el bèlit, fent-lo 
saltar del terra i, quan està 
a l’aire, es torna a colpejar 
per enviar-lo el més lluny 
possible. El jugador que 
llença pot fer tres llança-
ments, mentre que l’equip 
contrari ha d’intentar 
evitar-los o aturar el bèlit 
abans no caigui a terra. Un 
cop fets tres llançaments 
els dos equips s’han de 
posar d’acord en quina és 
la distància –mesurada en 
canes– a la qual s’ha llançat.

Recuperant jocs tradicionals
Taradell reivindica els jocs de carrer com un espai de relació en una tarda de bèlit al Pati de la Rectoria

Taradell

Laia Miralpeix

Bales, bitlles, arrencar cebes, 
petanca, cartrons, estirar cor-
da o el picaparet són alguns 
dels molts jocs que jugaven 
els avis i àvies de Taradell fa 
molts anys quan el món digi-
tal encara no havia arribat i 
qualsevol diversió passava a 
fora de les cases. Eren jocs de 
carrer.

També s’havia jugat el 
bèlit i el passat dissabte, en 
el marc de la festa major de 
Taradell, es va poder recu-
perar. Es va comptar amb 
un centenar d’assistents en 
una activitat que va servir 
per treure la pols a la memò-
ria d’algunes persones que 
recordaven haver-hi jugat 

però també per ensenyar-
ho a les noves generacions. 
Un dels culpables d’aquesta 
iniciativa és el folklorista 
Amadeu Carbó: “Fa molts 
anys que amb la meva dona 
estem interessats en el joc 
tradicional i aquest ens va 
cridar l’atenció”. A partir 
d’aquí van anar coneixent 
gent i s’hi van aficionar 
molt. Estiuegen al Càmping 
La Vall de Taradell i l’any 
passat, un dia, s’hi van posar 
a jugar. L’expectació va ser 
màxima entre els companys 
de parcel·la que, curiosos, es 
van interessar pel joc. Només 
l’estiu passat van ensenyar 
a jugar-hi a unes vuitanta 
persones. D’aquestes n’ha 
sorgit un grup que practica 
el joc sovint. I de les partides 

del càmping es va acabar 
convertint en una activitat 
de festa major, en una pro-
posta de l’Ajuntament de 
Taradell. Carbó comenta que 
amb aquests jocs tradicionals 
“volem reivindicar el carrer 
com un espai de relació” i 
destaca la importància de ser 
un joc que compta amb gent 
de totes les edats. De fet, 
aquest dissabte s’hi podia 
veure des d’un nen de 8 anys 
a una persona de 60 o més. 

Un grup de persones, tant 
del càmping com residents 
a Taradell –que s’havien 
preparat prèviament durant 
la setmana anterior–, van 
ensenyar a jugar als assis-
tents en una activitat que es 
va fer al Pati de la Rectoria i 
després d’una petita demos-

tració, tothom va poder 
provar les seves habilitats. 
Es van dividir en dos grups, 
un de format pels més petits 
i un altre d’adults i va ser un 
“èxit”. Carbó afegeix però 
que “l’èxit real seria que a 
partir d’ara la gent s’anés tro-
bant per jugar-hi i mantenir 
aquest joc ben viu”. Carbó 
comenta que “és un joc fàcil 
de jugar-hi i que enganxa”.

D
O

LO
R

S 
PE

N
A

Una de les partides de bèlit que es va fer dissabte a la tarda al Pati de la Rectoria de Taradell
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AGENDA

Divendres 26

Campelles. Festa major El 
Baell. 11.00, des de la plaça 
del Baell, cursa d’orientació 
individual per a tots els 
públics. 16.30, a la Seu Social, 
campionat de botifarra en 
família. 20.00, a la Seu Social, 
presentació de l’estudi 
‘Toponímia del Baell i la Vall 
de Ribes’ a càrrec de Miquel 
Mateo, geògraf i advocat.  El 
Baell.

Castellterçol. Festa major. 
18.00. Espectacle per a tots 
els públics: Els contes que fan 
festa!, a càrrec de Rosa Fité, 
als jardins de Cal Recader, 
19.30 Concert del Cor 
Jove del Moianès, a la sala 
Ferran Miró, 22.00 Cantada 
d’havaneres, a càrrec dels 
Havanerus de l’Esquirol, 
amb rom cremat, als jardins 
de Cal Recader, 00.00. Festa 
activa, a la carpa de la plaça 
Estudis.

Centelles. Teatre musical 
‘C’, el musical. Jazz, crims, 
passió... amb el grup de 
Teatre El Triquet.  Casal 
Francesc Macià. 21.30.

El Brull. Festa major . 19.00, 
circ amb Moi Jordana amb 
l’espectacle amb Mr. Arlet. 
21.00, cinema a la fresca amb 
la pel·lícula Food truck.  

L’Estany. Festival Stagnum 
2022. Andanzas, a càrrec de 
Pavel Amilcar, violí; Carine 
Valette, poesia; i Antonio 
Massei, piano. Claustre del 
monestir. 22.00.

Manlleu. Actuació de Jordi 
Belza Harpo. Embarcador del 
Ter. 22.00.

Orís. Festa major. 20.30, 
plaça de Sant Genís, sopar 
popular. 21.30, plaça de Sant 
Genís, actuació musical amb 
el duet acústic Double Chick.  

Prats de Lluçanès. Fes-te 
l’agost. Concert de Mar Pujol 
i Marty Ollivant. Jardins de 
Cal Bach i Farmàcia Vella. 
Jardins de Cal Bach. 22.00.

Ripoll. Sardanes. Ballada 
doble d’estiu amb les cobles 
Tres Vents i Mediterrània. 
Pg. Ragull. Passeig Ragull. 
17.00.

Lletres. Ruta Literària pel 
poble a càrrec de la Dra. 
Núria Camps-Casals, membre 
del Grup de Recerca en 
Lingüística aplicada, Didàctica 
i Literatura de la UVic-UCC 
i secretària del CECR. Tot 
seguit, visita guiada. Museu 
Etnogràfic. 18.00.

Sant Agustí de Lluçanès. 
Festa major de l’Alou. 20.30, 
botifarrada acompanyada 
del grup musical The Blue 
Stable. Tot seguit, bingo i el 
grup de música Àlex Peris.  

Sant Bartomeu del Grau. 
Festa major. 11.00, Splash 
Slide, aventura’t a baixar 
els 75m de tobogan d’aigua. 
17.00, 33è concurs de dibuix 
i pintura. 20.30, Duet de 
violins a càrrec d’Alba 
Compte i Erola Masqué. 
20.45, 4a Festa Blanca: sopar 
de tapes, taller de gintònics i 
música en directe amb Marc 
Anglarill.  

Sant Hipòlit de Voltregà. 
Festa major. 19.30, al Casal 
del Mallol, inauguració de 
la Barra Mòbil. Tot seguit, 
Xarrupasso. 

El drac que vol tragar. 
20.00, a la Casa del Mallol, 
Aplec de cabres, cabrits 
i cabrons. 20.15, Festí de 
voltors (sopar); 22.00, 
Transhumància animal. 
22.30, plaça Nova, Goigs a 
Sant Hipòlit. 23.00, plaça 
de l’Església, representació 
llegenda. Tot seguit, Drac 
Fest.

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.

Santa Eulàlia de Riuprimer. 
Festa major. 19.00, a 
la piscina municipal, 
espectacles a la piscina: 
pallassades amb bitxicleta 
i tot seguit, concert de 
versions a càrrec de Refugi 
Duet. Per acabar, selecció 
musical del CJR. 

Taradell. Festa major. 18.30, 
Can Costa Centre Cultural, 
sardanes berenar amb la 
cobla Lluïsos. Can Costa 
Centre Cultural.

Torelló. BioRitme Festival. 
Diferents escenaris Zona 
Esportiva.

Vallfogona de Ripollès. 
Festa major. 19.00, 
cercavila amb en Plafalgars 
acompanyat dels grallers i 
timbalers de Vallfogona. Tot 
seguit, pregó. I en acabar, 
al Centre Cívic, lliurament 
de premis i exposició del 
concurs de fotografia per 
Instagram. 22.30, teatre 
amb l’obra Big banc d’Aniol 
Carbonell interpretada 
pel Grup de Teatre 
Milany. 00.30, a la pista 
poliesportiva, concert de 

festa major amb Damm-Er-
Show i seguidament, Sessió 
Disco a càrrec del grup local 
Dj’s de la Vall del foc. 

Viladrau. 20a Gimcana 
Varderi: Coneixes els 
arbres del Montseny? Plaça 
Major. 18.00. Lliurament 
de premis als Jardins de 
l’Hotel-Restaurant Masia del 
Montseny a les 20.00.

XIII Festival de Música 
Marcos Redondo. Concert 
Winterrise de Schubert amb 
Jaume Torrent (guitarra) i 
Marisa Martins (veu). Espai 
Montseny. 20.00.

Dissabte 27

Alpens. Recital de poesia i 
música: El pàl·lid punt blau a 
càrrec de Carrer de la Poesia, 
14. 

Campelles. Festa major 
El Baell. 8.45, caminada 
a la Roca Aguda i a l’avet 
monumental del Torrent 
de la Comella de Planoles. 
Sortida amb cotxes des 
del Baell fins al pàrquing 
del Collet de la Daina on 
s’iniciarà la caminada. 16.30, 
a la plaça del Baell, jocs de 
cucanya i l’espectacle de 
màgia d’en Fèlix Brunet. Tot 
seguit, xocolatada popular. 
21.30, sopar Cadascú s’ho 
du amenitzat amb màgia 
de proximitat, entrega de 
premis del Joc de l’Empatia, 
música i ball. 

Castellterçol. Festa major 
de Castellterçol. Matinal de 
futbol base, al Coll Mosca, 
10.00. 24a Cursa Castell-
Castellterçol, memorial 
Joan Casanovas i Torras, 
des de la plaça de l’Era de 
Castellcir fins la plaça Vella 
de Castellterçol. 10.00. Cursa 
Castell infantil, sortida de la 
plaça Vella, 10.30. Bandolers 

de Castellterçol, amb dos 
grups: sortida 1 Violeta, des 
del carrer Barcelona; sortida 
2 Bene, des del carrer Sant 
Llogari, 10.30. Paintball, 
al bosquet de Can Sedó, 
10.30. Repic de campanes, 
a l’església, 12.00. Brunch 
dinar jove, al bosquet de 
Can Sedó, 13.30. Partit de 
futbol femení, al Coll de 
Mosca, 16.00. Tradicional 
cercavila de gegants i nans, 
a la plaça Vella, 17.30. Pregó 
de festa major, a càrrec de 
l’Esbart Rosa d’Abril, al 
balcó de l’Ajuntament, 19.00. 
Correfoc de festa major, 
sortida de la plaça Vella, 
22.30. Mashup Party, a la 
carpa de la plaça Estudis, 
0.00. Sessió de DJ Ariza, a 
la carpa de la plaça Estudis, 
2.00.

Centelles. Teatre. Teatre 
musical C, el musical. Jazz, 
crims, passió... amb el grup 
de Teatre El Triquet.  Casal 
Francesc Macià. 21.00.

Camprodon. Concert de 
música lírica en benefici a 
l’Oncolliga a càrrec de Laia 
Camps (soprano) i Joan 
Martínez Colás (tenor). 
Monestir de Sant Pere. 19.00.

EL Brull. Festa major. 9.30, 
des de davant l’Església, 
passejada popular. 20.30, 
sopar a la fresca. 22.30, 
concert Il Quartetto 
Stravagante. 

Folgueroles. Alliberament 
de Folgueroles. 9.00, plaça 
major, acte d’alliberament 
i xocolatada. 10.30, 
rotonda d’entrada al poble, 
parlaments. 11.15, Teatre 
amb R de República. 
12.00, xerrada del Debat 
Constituent a càrrec de 
Gabriela Serra. 12.30, 
xerrada “I ara què volem?”. 
13.30, dinar popular. 15.30, 

acte antirepressiu. 17.00, 
músics per la Llibertat. 17.30, 
xerrada de l’ANC amb Dolors 
Feliu i Jordi Pesarrodona. 
18.15, xerrada de Martí 
Majoral (Alerta Solidària). Fi 
de festa amb Jordi Ginesta i 
Josep Sanmartí.  

L’Esquirol. Festa major de 
Sant Julià de Cabrera. 11.00, 
a l’església de Sant Julià 
de Cabrera, missa de festa 
major amb música, vermut i 
sardanes amb la Cani-GO! 

L’Estany. Festival Stagnum 
2022. Homenatge a Louis 
Armstrong, a càrrec de la 
JazzCare All Stars, amb 
Ricard Gili, trompeta i veu; 
Oriol Romaní, clarinet; 
Dani Alonso, trombó i veu; 
Alain Guiu, piano; Queralt 
Camps, contrabaix; i Pau 
Bombardó, bateria. Claustre 
del monestir. 22.00.

Moià. Fes moto. Excursió a 
tots nivells amb moto 4x4 
pels voltants de Moià. Inici a 
la plaça Colom. 09.00.

Orís. Festa major. 10.30, 
plaça 1 d’Octubre, inflables 
aquàtics i festa de l’escuma. 
17.00, Escoles de Bajalou, 
tirolina sobre el Ter i 
paintball. 22.00, Plaça 
Sant Genís, La Terrasseta 
amb còctels i begudes i el 
monòleg de Godai Garcia i 
Guillem Ramisa Els homes 
parlen sols. A continuació, 
concert amb Nitro i 
Glicerinas. Plaça Sant Genís. 
10.30.

Sant Agustí de Lluçanès. 
Festa major de l’Alou. 
16.30, Taller d’elaboració 
d’un bàlsam labial i joc de 
reconeixement d’herbes 
remeieres mitjançant els 
sentits. 17.00, inflables, coca 
i xocolata. 18.00, espectacle 
amb la Cia. Laberta 

fEstA mAjOr
ST. HiPòLiT dE VOLTREGà
 
Divendres, a partir de les 8 del 
vespre, El drac que vol tragar.
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Delpolbet: contes, titelles, 
elements i escenografies. 

Sant Bartomeu del Grau. 
Festa major. 9.00, XIII 
Pedalada popular. 16.00, 
tarda de motor. 20.30, sopar 
popular i Grossa de SGB. 
23.30, concert amb Capinàs 
i DJ. Capde. Sant Bartomeu 
del Grau. 09.00.

Sant Hipòlit de Voltregà. 
Festa major. 11.00, a La Pista, 
2n torneig de ping pong. 
17.00, Font de la Sala, Sant 
Hipolitenc de ferro. 22.30, a 
La Pista, concert: Erradikos, 
Segis, Kop i Sleeping The 
Monkey. 

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.

Setcases. Sopar i karaoke. A 
la Plaça. 20.00.

Torelló. BioRitme Festival. 
Diferents escenaris zona 
esportiva. 

Toses. Romànic en Viu. 
XVIII Cicle de concerts a 
les esglésies de la Baronia 
de Toses. Concert de música 
clàssica i moderna amb Núria 
Conangla. Església de Sant 
Vicenç. 19.00 Toses. 19.00.

Vallfogona de Ripollès. 
Festa major. 10.30, a la 
zona Verda de davant 
l’ajuntament, gimcana 
infantil de bicicletes i 
tot seguit, escuma de 
colors. 17.00, a la Pista 
Poliesportiva, espectacle 
infantil amb Petit circ de 
Messieu Moustache. A 
continuació, berenar per 

la canalla. 18.30, a la zona 
esportiva, partit de futbol 7 
Casats contra solters - XXIII 
Torneig memorial Robert 
Foguet. 23.00, Correfoc i 
castells de focs a càrrec dels 
Diables d’Alpens. A la Pista 
Poliesportiva, Gran Concert 
amb Golden Beat. Tot seguit, 
Celtic Dj’s. 

Viladrau. Presentació del 
llibre Cuatro inviernos en 
Bucarest de Joan Mercé. 
Entrevista amb l’autor i 
comentaris a càrrec de Laia 
Masnou. Gorg de Llibres 
(espai Montseny). 12.00.

Diumenge 28

Castellterçol. Festa major 
de Castellterçol. 27è Torneig 
Open Vila de Castellterçol, 
al camp de golf, 8.00. 11a 
Simultània d’escacs, al 
pavelló poliesportiu, 10.00. 
Espectacle de clown: El 
viatge més absurd que et 
podies haver estalviat, 
al bosquet de Can Sedó, 
11.30. Missa de festa major, 
amenitzada pel Cor Jove del 
Moianès, a l’església, 12.00. 
Dansa de Castellterçol i Ball 
del Ciri, a la plaça Vella, 
13.00. Partit de futbol entre 
el CF Castellterçol i el CF 
Calderse, al Coll de Mosca, 
17.30. Ballada de sardanes 
amb la Cobla Jovenívola, 
al bosquet de Can Sedó, 
19.00. Ball de diablets, a la 
plaça Prat de la Riba, 21.00. 
Projecció del film Alcarràs, 
al Centre Espai Escènic, 
22.30.

Centelles. Teatre. Teatre 
musical C, el musical. Jazz, 
crims, passió... amb el grup 
de Teatre El Triquet. Casal 
Francesc Macià. 18.00.

El Brull. Festa major. 12.00, 
festa de l’escuma. 13.00, 
aperitiu vermut-concert amb 
el grup musical The soul of 
Sound.

Gurb. Vespres musicals. 
Concert amb The Sey Sisters. 
Jardins Mas L’Esperança 
(plaça de l’Ajuntament). 
20.00.

L’Estany. Caminada popular. 
Recorregut d’entre 12 i 14 
quilòmetres. Sortida de la 
plaça del Monestir. L’Estany. 
08.00.

Manlleu. L’esperit del Ter. 
Visita teatralitzada a càrrec 
de Corcia Teatre. Museu del 
Ter. 12.00.

Actuació de De la Carmela.
Embarcador del Ter. 12.00

Sant Agustí de Lluçanès. 
Festa major de l’Alou. 12.30, 
a l’església, missa a Sant 
Agustí. L’Alou. 

Sant Bartomeu del Grau. 
Festa major . 10.00, Xtreme 
Race, cursa d’obstacles 
inflables per a totes les 
edats. 10.00, plantada de 
bitlles catalanes. 17.30, 
Animació infantil i festa de 
l’escuma a càrrec de Jaume 
Barris. Entrega de premis del 
Concurs de Dibuix i Pintura. 
20.00, havaneres amb Les 
Anxovetes. A la mitja part, 
rom cremat i sorteig del 
concurs Què en saps de Sbg?

Sant Hipòlit de Voltregà. 
Festa major. 07.00, concurs 
de pesca (concentració al 
bar-restaurant La Taverna. 
12.00, a La Pista, classe de 
Zumba. 16.00, als Jardins de 
la Llar, migdiada popular. 

17.00, Jardins de la Llar, 
Quinto popular de Ràdio 
Voltregà. Tot seguit, sessions 
de música ambient a càrrec 
de Ràdio Voltregà. 20.00, a 
l’amfiteatre del Pilar, circ: 
Endangererd-rara avis in 
terris.

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.

X Concurs de Colles 
improvisades amb la cobla 
Vila d’Olesa. Passeig Comte 
Guifré. 17.30 Passeig Comte 
Guifré. 17.00.

Santa Eulàlia de Riuprimer. 
Festa major. 8.00, a la plaça 
de Les Pedretes, inici de la 
XXXII Caminada popular. 
19.00, camp de gespa (pista 
poliesportiva), gran Quina 
popular. Santa Eulàlia. 08.00.

Festa major. 10.30, piscina 
municipal, festa aquàtica. 
16.00, camp de futbol, 
Riuprimer Legends. 19.00, 
plaça de la Vila 1 d’octubre, 
Santa Birra, rua pel poble. 
Tot seguit, al camp de gespa, 
concert d’Últimàtom i Dj. 
Sendo. Santa Eulàlia. 10.00.

Taradell. Festa major. Inici 
de la caminada de festa 
major. Plaça de les Eres. 
08.00.

Tavèrnoles. Passejada 
circular. Inici des del Centre 
d’informació. 17.00. 

Torelló. BioRitme Festival. 
Diferents escenaris Zona 
Esportiva. 

Vallfogona de Ripollès. 

Festa major. 09.00, al Pla 
del Reurich, Tirada local al 
plat. 12.00, a la zona verda de 
davant l’ajuntament, audició 
de sardanes amb la Cobla 
Principal de Banyoles. 13.00, 
missa amb ofici cantat amb la 
cobla Principal de Banyoles. 
17.00, a la sala Polivalent, 
ball de fi de festa amb Jordi 
Bruch.

Vic. Déus, mòmies i faraons. 
Descobreix els secrets de 
l’Antic Egipte a través de 
les obres del MEV. Museu 
Episcopal. 10.30.

Visites Vicpuntzero-església 
Pietat. Visita Experiència 
Vicpuntzero. Vicpuntzero. 
12.00.

Visita guiada al centre 
històric i a la nau central 
de la catedral i pujada al 
campanar. Sota el rellotge de 
l’ajuntament. 16.30. 

Concert de Brighton 64 
(aniversari 40 anys) a la Jazz 
Cava. 19.00. 

Dilluns 29

Castellterçol. Festa major de 
Castellterçol. 33a Caminada 
popular, sortida del bosquet 
de Can Sedó, 8.00. Gimcana 
familiar: “Llegenda de 
Ludis Ruralis VI: un viatge 
interespecial”, al bosquet 
de Can Sedó, 10.00. Vermut 
ANC amenitzat amb els joves 
de l’Espai Musical de Moià, 
als jardins de Cal Recader, 
12.30. Dansa de Castellterçol 
i Ball del Ciri, a la plaça 
Vella, 18.00. Partit de futbol 
entre el CF Castellterçol 
i el Club Gimnàstic de 
Tarragona, al Coll de Mosca, 
18.30. Bicicletada de festa 
major, sortida del bosquet 
de Can Sedó, 19.00. Casino 
1900, Esbart Rosa d’Abril, a 
la carpa de la plaça Estudis, 
21.30. Nit jove amb els DJ 
Sergi Domènech i Bulma, a 
la carpa de la plaça Estudis, 
0.00.

Sant Hipòlit de Voltregà. 
Festa major. 21.30, Parc del 
Torrent de Mitjavila, concert 
de Cesk Freixas. 

Vic. Viu el carrer: Circ La 
Bella Tour. Plaça Francesc 
Macià, 18.30.

Dimarts 30

Castellterçol. Festa major 
de Castellterçol. 1r Open 
Tennis Taula Arrels, a les 
Escoles Velles, 9.00. Escacs 
infantils, als jardins de 
Cal Recader, 9.00. Bubble 
Football, al Coll de Mosca, 
10.00 a 14.00. Ball de festa 
major, a la carpa de la plaça 
Estudis, 18.00. Espectacle 
familiar: Piano Clown 
Concerto, a la plaça Vella, 
18.00. Contes d’ara i d’abans 

BIORITME
TORELLÓ
 
De dijous a diumenge, concerts 
a diferents escenaris de la zona 
esportiva 
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per adults, a càrrec d’Arnau 
Vilardebó, als jardins de 
Cal Recader, 20.00. Kahoot, 
a la plaça Vella, 22.00. 
Corredissa de gegants, a 
la plaça Vella, 22.30. Tot 
seguit, repicó final, foc al 
cel. Concert de la Banda 
Neon i sessió amb DJ Neus 
González, a la carpa de la 
plaça Estudis, 0.00.

Centelles. Cinema. Projecció 
de la pel·lícula Estiu 1993 de 
Carla Simón.  Plaça Major. 
22.00.

Sant Hipòlit de Voltregà. 
Festa major. 19.00, a La 
Pista, Masterclass Strong 
Zumba. 20.00, al parc Mare 
Teresa (La Rampa), cursa 
d’orientació. 21.30, al Parc 
del Torrent de Mitjavila, Nit 
d’Homílies amb Godai Garcia 
i Companyia. 

Dimecres 31

Centelles. Festa major. 
18.30, al Niu del Palau 
(plaça Major) obertura de 
la 31a tómbola de festa 
major. 19.30, Casal Francesc 
Macià, pregó a càrrec de 
Nyaco Boleda Relats. 21.00, 
als Horts de Cal Comte, 
inauguració de l’exposició 
“Canya. Hart: Art als horts 
de Cal Comte” del Col·lectiu 
d’artistes de Centelles. 
21.30, Casal Francesc 
Macià, C, el musical. Jazz, 
crims, passió... a càrrec d’El 
Triquet. De 23.00 a 3.00, a 
la Riera Blanca, concert dels 
grups Sixtus i DJ Trabubu.  

Moià. Taller de ciència. 
“Llançament d’un coet”, a 
càrrec d’EscueLab. Biblioteca 
de Moià. 18.00.

Taller de ciència. Taller de 
ciència: “Llaçament d’un 
coet” a càrrec d’EscueLab.
A partir de 5 anys. Places 
limitades. Biblioteca. 18.00-
20.00.

Ripoll. Visita guiada al 
conjunt monàstic de Ripoll. 
Amb reserva. 18.30.

Sant Hipòlit de Voltregà. 
Festa major. 19.00, al Parc 
del Torrent de Mitjavila, 
taller d’elaboració de 
ratafia. 21.00, concert de 
Jordi Company i Gil Grau. 
21.30, Micro obert. 

Sant Pau de Segúries. Les 
Valls Catalanes. 17.30, 
Plaça de la Generalitat, 
Exploracions de patrimoni 
“País d’Art i d’Història 
Transfonterer” Sant Pau de 
Segúries. 

Santa Eugènia de Berga. 
Festa major. 19.00, al Barri de 
l’Arumí, Crono Bike. 20.30, 
pavelló, Rolling pista. 

Santa Eugènia de Berga. 
Festa major. 19.00, Zona 
Esportiva, Festa Jove a càrrec 
del Punt Jove. 

Dijous 1

Centelles. Festa major.  
7.00, pels carrers del poble, 
despertada. 11.00, plaça 
Major, instal·lació de jocs 
L’animalada. 13.00, a el 
Portal de l’ajuntament, 
plantada de gegants i 
presentació de la reproducció 
en figura de goma del gegant 
Perot. 12.00, plaça Major, 
Animació per a la mainada... 
i més grandets. 18.00, a El 
Passeig, audició de sardanes 
amb la cobla Jovenívola de 

Sabadell. 20.30, pel centre 
del poble, correfoc amb 
els Menuts dels Cabrons i 
Bruixes de Centelles. 21.30, 
a la plaça Major, Cafè i 
coruscant. De 22.00 a 1.00, 
Riera Blanca, Festa Fluor 
amb PD Puigdo i DJ CH Puig. 
23.00, pel centre del poble, 
correfoc.

Ripoll. Visita guiada al 
conjunt monàstic de Ripoll. 
Amb reserva. 12.00.

Sant Hipòlit de Voltregà. 
Festa major. 19.00, a La 
Pista, Festa de la cervesa. 
21.00, Pregó Jove sorpresa. 

Tot seguit, PD Ruinoses i DJ 
Rutxo. 

Santa Eugènia de Berga. 
Festa major. 18.00, zona 
esportiva, Tallers de circ 
amb Viu i Riu. 20.00, 
zona esportiva, Sever led 
rapos (Sopar del revés) i a 
continuació, concert de Pelat 
i Pelut (trio).

Santa Eulàlia de Riuprimer. 
Festa major. 20.30, plaça de 
la Vila 1 d’octubre, pregó de 
festa major a càrrec de Lluc 
Crusellas, finalista del World 
Chocolate Masters. Tot 
seguit, exposició de pintures 

al Casal Puig a càrrec del 
Viejo. 22.00, plaça de la Vila 
1 d’octubre, Joc de Nit.  Santa 
Eulàlia. 20.00.

Seva. Balls de saló. La 
Polivalent. 16.30-21.00.

Torelló. Alter Cinema. 
Projecció de Solé. Casal. 
21.00. 

Vic. Jocs i dracs al museu. 
Vine a conèixer en Rufus, 
l’amic drac del Museu, que 
ens guiarà a través d’un 
recorregut ple de sorpreses. 
Museu Episcopal. 10.30.

VESPRES MUSICALS
GURB
 
Diumenge les The Sey Sisters 
actuaran al Pati de l’Esperança a 
partir de les 8 del vespre

Si encara no sou subscriptors, truqueu al 93 889 49 49
o entreu a el9nou.cat/subscriute

Entreu a el9nou.cat/historic-hemeroteca
un arxiu documental molt valuós al vostre abast
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Farmàcies

Defuncions

Alexis Aguilar Rodríguez. 38 anys. Vic

Josep Viñas Vilardell. 84 anys. Tona/Vic

M. Teresa Tubau Serra. 78 anys. Vic

Jaume Valls Masnou. 86 anys. Manlleu

Rosendo Quintana Banús. 82 anys. Manlleu/Roda de Ter

Quim Gonell Casassas. 52 anys. Vic

Joan Cussó Ribó. 85 anys. Vic

Maria Carme Serrabou Uños. 96 anys. Tavèrnoles

Salud Delgado Luque. 89 anys. Roda de Ter

M. Teresa Soldevila Montaña. 75 anys. Centelles

Agustín Márquez Ruíz. 83 anys. Manlleu/Vic

Josep Forcada Oms. 87 anys. Vic

Enriqueta Ruíz Bravo. 95 anys. Vic/Calldetenes

Gna. Montserrat Casaramona Masramon. 90 anys. Vic

M. Rosa Lladós Fernández. 82 anys. Vic/Barcelona

Rafaela Garcia Amat. 105 anys. Manlleu

Fede Oggolder Balogh. 61 anys. Vic

Quirzet l’homenetSantoral

Divendres, 26

Sant Zeferí

Sol: h 07.09 i 20.39

Dissabte, 27

Santa Mònica

Sol: h 07.10 i 20.38

Diumenge, 28

Sant Agustí

Sol: h 07.11 i 20.36

Dilluns, 29

Santa Sabina

Sol: h 07.12 i 20.35

Dimarts, 30

Sant Fèlix
 
Sol: h 07.13 i 20.33

Dimecres, 31

Sant Ramon

Sol: h 07.14 i 20.31

Dijous, 1

Sant Gil 

Sol: h 07.15 i 20.30

Jaume Portet Buvé. 60 anys. Vic/Sant Martí de Centelles

Angeleta Soler Miró. 94 anys. Vic/Moià

Mercedes González Ocaña. 90 anys. Vic

Maria Casals Peroliu. 92 anys. Tona

Rosa Canadell Tarrés. 91 anys. Tona

Esther López Regalado. 46 anys. Tona

Encarnació Serra Domènech. 89 anys. Viladrau

Rosa Mayola Roger. 91 anys. Sant Pere de Torelló

Lluís Gorchs Vila. 92 anys. Torelló

Isabel Travé Codinachs. 92 anys. Torelló

Carme Sitjà Estavanell. 98 anys. Torelló

Modesta Capdevila Serrat. 85 anys. Sant Hipòlit de Voltregà

Francesca Artigas Farré. 98 anys. Queralbs

Joan Serrat Suriñach. 82 anys. Sant Joan de les Abadesses

Meritxell Bartrina González. 34 anys. Ripoll

Dolor Carbonell Perpiñà. 87 anys. Ribes de Freser

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

Ona Campeny González. Tona
Eloi Julian Capdevila. Calldetenes
Gina Andrés Martínez. Vic 

Santiago Millan Zheing. Vic
Surkhab Singh. Sant Joan de les Abadesses

Vic

✚BARNOLAS
Rbla. del Carme, 37 | dies 26 i 30

✚URGELL
Rbla. Hospital, 18 | dia 27

✚ARUMÍ
C. Plaça Divina Pastora, 5 | dia 28

✚ALIBERCH
Rda. Camprodon, 36 | dia 29

✚TERRICABRAS
C. Dr. Candi Bayés, 60 | dia 31

✚FARGAS
C. Bisbe Morgades, 25 | dia 1

Roda de Ter

✚DEL TER
Pl. Verdaguer, 1 | dies 26, 27

✚TORRENT
Pl. Major, 7 | dies 29, 30, 31 i 1

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP
C. del Pont, 45 | dies 26, 27, 29, 
30, 31 i 1

Tona

✚JAIME
C. Antoni Figueras, 11 | dies 26, 
27 i 28

✚FABRÉ
C. Barcelona, 2 | dies 29, 30, 31 
i 1

Torelló

✚BARDOLET
C. Canigó, 72 | dies 26, 29 i 30

✚ACEVES
C. Prat de la Riba, 1 | dia 31

✚PRAT
C. del Pont, 17 | dies 27 i 28

✚NOFRE
C. Manlleu, 31 | dia 1

Manlleu

✚DE GRÀCIA
Av. Roma, 200 | dies 26 i 29

✚FERRER CHAMBÓ
Pl. Fra Bernadí, 19 | dies 27 i 31

✚MONTSE ESPONA
Pg. Sant Joan, 115 | dia 28

✚LLUÏSA ROSELL
c. Montseny, 71 | dia 30

✚PIUS CORNELLAS
Ctra. Olot, 61 | dia 1

Olost

✚SALA CASTANY
Pg. Dr. Lleopart, 4 | dies 26 i 30

Prats de Lluçanès

✚VIVER
C. Major, 35 | dia 31

Sant Bartomeu del Grau

✚CASACUBERTA
C. Vell, 35 | dia 29

Ripoll

✚PRUJÀ
Pl. Sant Eudald, 2 | dia 26

✚RIERA
C. Tarragona, 12| dies 27, 28, 29, 
30, 31 i 1

Sant Joan de les Abadesses

✚CAMPRUBÍ
C. Ramon d’Urg, 56 | dia 26

✚SUNYER
C. Pere Rovira, 14 | dies 27, 28, 
29, 30, 31 i 1

El periodisme que t’acompanya

el9tv.cat / el9fm.cat / 9magazin.cat

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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Vic

Ripoll

7.10 am

8.35 pm

Vic

Ripoll

7.09 am

8.37 pm

Vic

Ripoll

7.08 am

8.38 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

Bojons-St.Sadurní O. 19-Ag. 8,0 24-Ag. 33,6 10,6

Molló 19-Ag. 9,8 24-Ag. 24,5 0,1

Núria 18-Ag. 6,4 24-Ag. 21,0 0

Olost 19-Ag. 10,1 24-Ag. 33,5 13,2

Ribes de Freser 19-Ag. 7,9 24-Ag. 29,2 1,8

Ripoll 19-Ag. 10,4 24-Ag. 31,8 1,9

St.Hipòlit de Voltregà 20-Ag. 14,0 24-Ag. 35,5 3,4

St.Pau de Segúries 19-Ag. 7,7 24-Ag. 28,6 14,4

St.Pere de Torelló 19-Ag. 10,8 24-Ag. 33,7 12

Tavertet 19-Ag. 11,8 24-Ag. 30,6 15,6

Ulldeter 18-Ag. 4,7 24-Ag. 16,8 0

Vic 19-Ag. 11,9 24-Ag. 32,9 26,2

Viladrau 19-Ag. 9,8 20-Ag. 30,4 46,2

Previsió divendres
Després dels ruixats i tempestes locals del 
diumenge, acompanyades de calamarsa i 
pedra de la mida de nous a Viladrau, con-
tinuarà la inestabilitat. Avui domini dels 
núvols i ruixats localment forts sobretot de 
tarda. Quant a temperatures, es mantenen 
les màximes i poden baixar lleugerament les 
mínimes.

Previsió dissabte
No acaba de fer net. Quedaran restes d’in-
estabilitat que deixaran el cel entre mig i 
molt ennuvolat al llarg del dia, amb estones 
de sol. Pot caure algun ruixat local sobretot 
de tarda. Les temperatures baixen un parell 
de graus, tant màximes com mínimes. El 
vent de fluix a moderat del SW.

Previsió diumenge
Baixada de les temperatures mínimes amb 
ambient fresc al matí sobretot al Ripollès, 
es mantenen o poden pujar lleugerament 
les màximes. Restes de nuvolades al llarg 
del dia que podrien deixar algun ruixat. A 
partir del dilluns es recuperen les tempe-
ratures, tant màximes com mínimes, però 
encara quedaria algun ruixat de tarda.

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

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

GPS d’última 
generació

Carretera C-17, km 50 - Tona (Barcelona)
Tel. 93 887 03 50 - Fax 93 887 04 00

fidormasl@gmail.com
www.4carreteres.com

Restaurant:
Obert de dimarts

a diumenge
Dilluns tancat

per festa setmanal

Menú diari 16
Cap de setmana

28 Cafeteria:
Menú de dimarts

a diumenge

C. de la Riera, 13   

Tel. 93 889 52 71  
Vic

www.elcaliuvic.com

Des de 1992

Treball

Agbar selecciona operari per 
al manteniment d’instal·lacions 
d’aigua potable a la comarca 
d’Osona. Es valorarà l’experi-
ència i les formacions relacio-
nades. Requisits: permís de con-
duir B1 i títol d’EGB o ESO. 
Interessats envieu CV a: rosa.
benitez@agbar.cat

L’ajuntament de l’Esquirol obre 
un procés de selecció d’un/a 
arquitecte/a tècnic/a, Grup A2, 
en règim de funcionari/ària inte-
rí/ina a temps parcial, vacant a 
la plantilla de personal funciona-
ri de l’ajuntament de l’Esquirol. 
Mitjançant Resolució d’aques-
ta alcaldia núm. 2022/80, de 5 
d’agost de 2022, s’han aprovat 
les bases reguladores del procés 
de selecció mitjançant concurs 
oposició. Les bases de la convo-
catòria estaran disponibles a la 

pàgina web www.lesquirol.cat 
i a les oficines de l’ajuntament. 
El termini de presentació d’ins-
tàncies serà de vint dies hàbils, 
a comptar a partir de l’endemà 
de la publicació d’aquest anun-
ci al Butlletí Oficial de la Pro-
víncia de Barcelona, que també 
serà publicat al tauler d’edictes 
electrònic de la corporació al 
web municipal.

Es necessita farmacèutic/a per a 
oficina de farmàcia de Vic. Hora-
ri a convenir. Enviar curriculum 
a: curriculum.farmacia.vic@
gmail.com

Altres

Classes de ball flamenc. Casal 
Cívic i Comunitari Mossén Gui-
teras, Vic. Del 17 de setembre 
al 17 de desembre, dissabtes de 
10.30 a 12 h. Associació Amics 
de la Carambola. Truqueu per 
inscriure’us al 615 35 68 40.

GUIA
GASTRONÒMICA

CLASSIFICATS GUIA DE
SERVEIS

Gran varietat de 
tapes a escollir

cuina oberta tot el dia
de dilluns a dissabte de 7.00 a 24.00

La Taverna
D’en Sidoro

pi Mas Galí - c. pirineus, 20 
Gurb 

tel. 93 883 16 89 / 607 629 011 

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

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

Per a més informació:
93 889 49 49

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

És molt fàcil: Entra a
classificats.el9nou.cat

i publica ara mateix
el teu anunci!

I a més, si vols, pots
carregar-hi una foto!
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Et connectem amb el teu futur

Espai patrocinat per OfErtEs DE fEINA

Empresa industrial, líder a Espanya en 
fabricació i comercialització d’equips 

elèctrics i electrònics per a ús domèstic i 
professional, requereix incorporar per a les 

seves oficines centrals d’Osona un/a

Per a important empresa de serveis amb 
seu a Osona que es dedica a proporcionar 

solucions integrals en el sector de 
l’electricitat i el manteniment industrial 

seleccionem un/a

Oficial 1a 
electricista

Reconeguda empresa local de 
prevenció de riscos laborals, amb seu a 

Catalunya
i més de 25 anys de trajectòria

en el sector, amb bona reputació 
professional i reconeguda per 

l’excel·lent tracte vers els seus clients i 
col·laboradors, selecciona per l’Anoia i 

el Bages un/a

tècnic/a
superiOr de 
prevenció
de riscOs
labOrals 
(prl)

tècnic/a 

infOrmàtic/a

(sistemes)
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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

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

Reproducció
assistida
de proximitat

Consultori Bayés / Plaça
de la Catedral, 9 / Vic

www.fecunmed.com
938 611 828

els galindons
EL GALINDÓ, TÈCNICAMENT DENOMINAT ‘HALLUX VALGUS’, ÉS LA 
DEFORMITAT MÉS FREQÜENT DE L’AVANTPEU. ÉS L’ENGROSSIMENT 
DE L’ARTICULACIÓ DEL PRIMER DIT DEL PEU, AMB UNA DESVIACIÓ 
DE LA MATEIXA CAP A DINS O BÉ EN VALG. ÉS MÉS FREQÜENT EN 
DONES, PODENT-SE PRESENTAR LA DESVIACIÓ DEL DIT GROS EN 
UN 30% D’AQUESTES EN L’EDAT ADULTA. A MÉS DE DOLOROSOS 
I POC ESTÈTICS, PODEN PROVOCAR QUE TROBAR UNA SABATA 
CONFORTABLE O CAMINAR AMB NORMALITAT ES CONVERTEIXI EN UNA 
MISSIÓ IMPOSSIBLE.

Causes
Calçat inadequat i ús excessiu de talons. Utilitzar freqüentment sabates 
massa estretes o talons alts.
Herència genètica. Realment no és la deformitat el que s’hereta, sinó la 
tendència a la deformació, sobretot a partir dels 40 anys.
Condicions físiques del peu. Tenir peus plans, peus buits, el dit gros massa 
llarg o algun desequilibri muscular pot produir l’aparició de galindons.
Patir alguna malaltia, com l’artritis reumatoide, que és degenerativa i afecta 
la salut dels peus. També altres condicions com l’obesitat, que afecta 
directament l’aparició de deformacions.
Símptomes
El dit gros va en direcció cap als altres dits i es pot arribar a muntar sobre el 
segon dit.
El pacient sent dolor sobre l’articulació on es localitza el galindó i que 
empitjora amb la pressió de les sabates.
La pell presenta un aspecte callós i enrogit al llarg de la vora interna del dit 
gros i una protuberància en aquesta zona.

Una radiografia del peu pot mostrar un possible angle anormal entre el dit 
gros i el peu i, sovint, pot revelar el començament d’artritis.

Tractaments
Si els galindons no són dolorosos i no impedeixen utilitzar el calçat, els 
especialistes aconsellen no operar-los. De vegades es confon l’estètica amb 
la dificultat per calçar-se. Cada peu requereix un tipus de sabata que s’ajusti 
a les seves característiques. L’operació per un problema de galindons està 
indicada en aquells casos dolorosos o en els que no permeten caminar 
amb normalitat. Existeixen més de 200 tècniques de correcció quirúrgica. 
L’especialista determinarà quina és la més idònia en cada cas, depenent del 
grau de deformitat, de l’edat del pacient o de la causa. La cirurgia pot reduir 
el dolor en molts pacients, però no sempre. És freqüent que després de 
l’operació, la persona tingui problemes per posar-se sabates estretes.

Com prevenir-los?
Cal evitar talons elevats, cada centímetre augmenta la pressió a la zona 
metatarsal.
Cal no utilitzar calçat amb punta estreta perquè facilita que el polze es 
deformi cap a dins.
Cal realitzar exercici descalç.
Cal realitzar un estudi ergodinàmic de la marxa, especialment amb els 
primers signes de l’aparició de galindons, per descobrir i corregir, si cal, la 
petjada amb plantilles correctores personalitzades.
Evitar o reduir la sobrecàrrega que es produeix a la zona ens ajudarà a 
controlar i prevenir l’aparició de galindons.

GUIA MÈDICA

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

GUIA
MÈDICA

Dr. CastaneDo
www.drcastanedo.com

Missatgeria privada i videoconferència
Cirurgia ortopèdica

i traumatologia
Cirurgia artroscòpica
Cirurgia peu i turmell

acupuntura
CONCERT AMB MÚTUES

Vic - Clínica de Vic - Bayés Clínica tel. 93 881 65 00
Vic - Centre Mèdic Vic tel. 93 885 25 12
Vic - Clínica Sant Josep tel. 93 886 17 00
Vic - CEMAV tel. 93 889 46 02
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LA PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA Festa major de 
Taradell

Reportatge amb imatges 
dels actes més destacats 
de la Festa Major de 
Taradell,  entre ells el 
30è aniversari Festa d’en 
Toca-Sons

Programes especials 

dv. 20.00; dg.,  21.00; dl. 13.30

Marta Salvans al 
NEX Estiu 

El NEX Estiu d’aquest 
dimarts farà parada a Vic, 
on Guillem Sánchez entre-
vista a Marta Salvans, 
activista pels drets del col-
lectiu transexual

NEX Estiu 

dilluns a divendres, 18.00

Havaneres amb 
‘Els Cremats’
Havaneres amb ‘Els 
Cremats’, que van cloure 
la 30 edició del festival 
‘Havaneres del Port de 
Tarragona’

 

Havaneres del Port de Tarragona 

dg., 15.30

Natàlia Peix. 
6.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Millors moments. 
7.00 PAISATGES ENCREUATS. 
Divulgatiu. 
7.30 EXCEL·LENT!. Divulgatiu. 
08.00 DOSOS AMUNT!. 
8.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
9.00 NEX ESTIU. Magazín. 
11.00 EL 9 INFORMATIU.
11.30 PUNT DE TROBADA. 
Ficció. 
12.00 NEX ESTIU. Magazín. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 
14.30 JOVES CREADORS. Crea-
ció Audiovisual. 
15.30 SALA 9. Cinema. Carrero 
Sagnant. 
17.00 PAISATGES ENCREUATS. 
Divulgatiu. 
17.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Millors moments. 
18.00 NEX ESTIU. Magazín. 
20.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
20.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
21.00 NEX ESTIU. Magazín. 
23.00 SALA 9. Cinema. Amb l’ai-
gua al coll. 
1.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 
1.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
2.00 TORN DE TARDA. Maga-
zin. Millors moments. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. Els titulars d’EL 9 

NOU, agenda d’actes i moviment 
demogràfic d’Osona. 

Dijous 1

6.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 
6.30 TORN DE TARDA. Divulga-
tiu. Millors moments. 
7.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
7.30 JOVES CREADORS. Crea-
ció audiovisual. 
8.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
9.00 NEX ESTIU. Magazín. 
11.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
noticies d’Osona. 
11.30 PAISATGES ENCREUATS. 
Divulgatiu. 
12.00 NEX ESTIU. Magazín. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 
14.30 AVENTURA’T. Esports 
d’aventura. 
15.00 PAISATGES ENCREUATS. 
Divulgatiu. 
15.30 SALA 9. Cinema. Deu 
fugitius. 
17.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
17.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Millors moments. 
18.00 NEX ESTIU. Magazín. 
20.00 EXCEL·LENT!. Divulgatiu. 
20.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
21.00 NEX ESTIU. Magazín. 
23.00 SALA 9. Cinema. El Còn-
dor. 

Divendres 26

6.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 
6.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Millors moments. 
7.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
7.30 PICALLETRES. Concurs. 
8.00 AVENTURA’T. Esports 
d’aventura. 
8.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
9.00 NEX ESTIU. Magazín. 
11.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
11.30 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Festa major de Manlleu. 
12.00 NEX ESTIU. Magazín. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
14.30 AVENTURA’T. Esports 
d’aventura. 
15.00 PAISATGES ENCREUATS. 
Divulgatiu. 
15.30 SALA 9. Cinema. Vacances 
d’estiu. 
17.00 EXCEL·LENT!. Divulgatiu. 
17.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Millors moments. 
18.00 NEX ESTIU. Magazín. 
20.00 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Festa major de Taradell. 
20.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
21.00 NEX ESTIU. Magazín. 
23.00 SALA 9. Cinema. Un mes 
d’abstinència. 
1.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
1.30 TORN DE TARDA.
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Dissabte 27

06.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
06.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Millors moments. 
07.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
07.30 EXCEL·LENT!. Divulgatiu. 
08.00 PAISATGES ENCREUATS. 
Divulgatiu. 
08.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
09.00 NEX ESTIU. Magazín. 
11.00 EL 9 INFORMATIU. 
11.30 PICALLETRES. Concurs. 
12.00 NEX ESTIU. Magazín. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
14.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
15.00 AVENTURA’T. Esports 
d’aventura. 
15.30 SALA 9. Cinema. Un mes 
d’abstinència. 
18.00 DIADA CASTELLERA 
DEL CATLLAR. Castellers. 
20.30 NEX CAP DE SETMANA. 
Informatiu. 
21.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Magazín. 
21.30 HAVANERES DEL PORT 
DE TARRAGONA. Els cremats. 
23.00 OBJECTIU PAKI. El con-
cert. 
01.00 AVENTURA’T. Esports 
d’aventura. 
01.30 TORN DE TARDA. Maga-

zín. Millors moments. 
02.00 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMICA. Els titulars d’EL 9 
NOU, agenda d’actes i moviment 
demogràfic d’Osona. 

Diumenge 28

6.00 TORN DE TARDA. Maga-
zín. 
7.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
7.30 PUNT DE TROBADA. Fic-
ció. 
8.00 JOVES CREADORS. Crea-
ció Audiovisual. 
9.00 NEX ESTIU RESUM. Maga-
zín. 
11.00 MISSA DE 
MONTSERRAT. Religiós. En 
directe. 
12.30 OBJECTIU PAKI. Musical. 
El concert. 
15.00 PUNT DE TROBADA. 
Ficció. 
15.30 HAVANERES DEL PORT 
DE TARRAGONA. Musical Els 
cremats. 
17.00 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Festa major de Tardell. 
17.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Millors moments. 
18.00 ESPAI PÚBLIC 2030. 
Agenda 2030. 
19.35 LA MAR DE BÉ. 
20.00 EXCEL·LENT!. Divulgatiu. 
20.30 NEX CAP DE SETMANA. 
Informatiu. 
21.00 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Festa major de Taradell. 
21.30 LA DIADA. Castellers. 
22.30 FESTIVAL INTERNACIO-
NAL D’ORGUE. Musical. Scott 
Brothers Duo. 
00.00 OBJECTIU PAKI. Musical. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. Els titulars d’EL 9 
NOU, agenda d’actes i moviment 
demogràfic d’Osona. 

Dilluns 29

6.00 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Millors moments. 
7.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
7.30 EXCEL·LENT!. Divulgatiu. 
8.00 JOVES CREADORS. Crea-
ció Audiovisual. 
9.00 NEX ESTIU. Magazin. 
11.00 OBJECTIU PAKI. Musical. 
El concert. 

13.30 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Festa major de Taradell. 
14.00 PICALLETRES. Concurs. 
14.30 LA DIADA. Castellers. 
15.30 FESTIVAL INTERNACIO-
NAL D’ORGUE. Musical. 
17.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Esports. 

17.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Millors moments. 
18.00 NEX ESTIU. Musical. 
20.00 PUNT DE TROBADA. 
Ficció. 
20.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
21.00 NEX ESTIU. Magazín. 
23.00 SALA 9. Cinema. Zeppelin. 
1.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
01.30 PUNT DE TROBADA. 
Ficció. 
2.00 TORN DE TARDA. Maga-
zin. Millors moments. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. Els titulars d’EL 9 
NOU, agenda d’actes i movi-
ments demogràfics. 

Dimarts 30

6.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
6.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Millors moments. 
7.00 PUNT DE TROBADA. Fic-
ció. 
7.30 LA DIADA. Castellers. 
8.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
9.00 NEX ESTIU. Musical. 
11.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
11.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
12.00 NEX ESTIU. Magazín. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
14.30 DOSOS AMUNT!. Caste-
llers. 

15.00 PICALLETRES. Concurs. 
15.30 SALA 9. Cinema. Zeppelin. 
17.00 AVENTURA’T. Esports 
d’aventura. 
17.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Millors moments. 
18.00 NEX ESTIU. Magazin. 
20.00 PAISATGES ENCREUATS. 
Divulgatiu. 
20.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
21.00 NEX ESTIU. Magazín. 
23.00 SALA 9. Cinema. Assalt al 
Queen Mary. 
1.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 
1.30 PAISATGES ENCREUATS. 
Divulgatiu. 
2.00 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Millors moments. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Dimecres 31

6.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta-
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Cromos

Jutglà
Un grup de vilatortins va ser el cap 
de setmana passat a Bèlgica per 
donar suport al seu veí Ferran Jutglà, 
que juga amb el Bruges. La visita dels 
amics, tots ells amb la samarreta bla-
va i negra i el nom del seu ídol a l’es-
quena, va ser talismà. Continua en el 
seu bon moment i va marcar un gol.

Directe
Els directes de televisió són perillo-
sos. Dimecres EL 9 TV emetia una ter-
túlia en directe des de la plaça de Vic, 
quan de cop i volta un espectador va 
irrompre al set de televisió per parlar 
amb un dels tertulians. El savoir faire 
del presentador, Guillem Sánchez, que 
va aguantar el tipus, ho va salvar.

Agutzil
Hi ha un mantra a la professió que diu 
que els periodistes cada vegada hem 
de ser més polivalents. Ens toca fer 
tots els papers de l’auca. Que li diguin 
a la Laia Miralpeix, redactora d’Es-
ports i corresponsal de Taradell, que 
aquest dijous feia d’agutzil a la cele-
bració del Toca-sons. Una artista.

Bartomeu
La historiadora del Museu Episcopal 
de Vic Judit Verdaguer comparteix 
curiositats a les xarxes com a experta 
en art medieval. Dimecres deia que 
era Sant Bartomeu i que és el patró 
dels pellaires perquè, segons la majo-
ria de relats, el van escorxar viu i 
finalment decapitar. Glups.
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Doncs això, 
que tot 
s’acaba i tot 
comença. 
S’acaba l’es-
tiu. El mete-
orològic. No 
pas l’astro-

nòmic. Per encarar la tardor, 
encara haurem d’esperar poc 
menys d’un mes. 

S’acaba l’estiu de la calo-
rada eterna. L’estiu de la 
sequera i el foc implacable. 
L’estiu del caos als aeroports 
i les cues a l’AP-7. L’estiu de 
les pedregades. L’estiu de 

l’allau de festivals musicals. 
L’estiu de les palanques, el 
del desitjat adéu d’Umtiti i 
l’arribada de Lewandowski. 
L’estiu de Despechá. L’estiu 
amb més morts ofegats a les 
platges. I el del drama dels 
ciclistes a les carreteres. 
S’acaba l’estiu de les festes 
de Sanna Marin i la lamen-
table fiscalització social del 
seu espai privat. L’estiu de 
la renúncia de Boris Johnson 
i la suspensió i cessament 
de Laura Borràs. L’estiu de 
les baralles al govern i del 
retorn del Girona de futbol 

a Primera i del de bàsquet 
a l’ACB. L’estiu de l’última 
gira de Serrat i de la mort 

de Núria Feliu. L’estiu del 
decret energètic i la gratuïtat 
del transport públic. L’estiu 
del patetisme del youtuber 
Borja Escalona. L’estiu dels 
30 anys dels Jocs Olímpics de 
Barcelona i dels 60 anys de 
la mort de Marilyn Monroe. 
L’estiu de l’adeu d’Eudald 
Carbonell d’Atapuerca i del 
desglaç del Montblanc. 

S’acaba l’estiu de la infla-
ció desbocada i de l’esclat de 
Vingeggard al Tour. L’estiu 
del perdó papal als indígenes 
del Canadà. L’estiu del primer 
aniversari del retorn dels 

Talibans a l’Afganistan i de la 
provocació de Nancy Pelosi 
amb el seu viatge a Taiwan. 

S’acaba l’estiu del cinquè 
aniversari de l’atemptat a les 
Rambles. L’estiu de la gent 
que es llença al mar des de 
les roques i ho comparteix a 
l’Instagram. L’estiu del BeRe-
al i de La casa del dragón. 
L’estiu dels 80 anys de Bambi 
i l’estiu dels 27 graus a l’aire 
condicionat. S’acaba l’es-
tiu del registre a la casa de 
Donald Trump i de la verola 
del mico. L’estiu de l’atemp-
tat a Salman Rushdie i de la 
vergonyosa violència policial 
a la tanca de Melilla. 

ESGOTO LA COPA DE VI

S’acaba l’estiu, sí. I l’ob-
servo des d’Espolla, a l’Alt 
Empordà, mentre cau el sol, 
ja molt més aviat que quan 
va començar, fa un parell 
de mesos. I penso en el que 
ha passat i el que vindrà. I 
encara que sé que passarà, 
em nego a acceptar que les 
tornarem a passar putes. I 
que continuarem fent cua a 
les carreteres. I que Hisenda 
continuarà cosint a inspec-
cions els autònoms catalans. 
I esgoto l’última copa de vi 
amb el desig que els dies que 
vindran seran millors. I el 
tanco amb una convicció: que 
s’ha acabat començar els arti-
cles d’aquesta contraportada 
de la mateixa manera que ho 
he fet fins ara en els darrers 
quatre anys i mig. Doncs 
això, que s’ha acabat.

Eloi Vila
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S’acaba l’estiu, 
sí. I l’observo 
des d’Espolla, 
mentre cau el 
sol. I penso en 
el que ha passat 
i el que vindrà

Doncs això...


