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EL 9 NOU avança un dia l’edició

Centelles es va retrobar divendres amb 
la Festa del Pi de sempre, sense mesures 
extraordinàries amb motiu de la pan-

dèmia. Tres anys també després de la 
malaurada explosió de pólvora, uns 300 
galejadors es van enfaixar i van seguir 

el ritual: des d’esmorzar i tallar l’arbre 
al bosc fins a lligar-lo a la carreta i pen-
jar-lo de cap per avall a l’església.
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La Festa del Pi ‘de sempre’ a Centelles

(Pàgina 33) Una jove galejadora, divendres en el moment de l’entrada del pi al poble

Detenen un home de Ripoll per 
fabricar armes i publicar vídeos 
explicant com fer explosius
A banda d’un arsenal de pistoles, navalles o una ballesta, tenia a casa un taller clandestí amb una impressora 3D 

(Pàgina 7)

“La cuina connecta”
El pradenc Jordi Noguera 
va iniciar a Cal Quico un 
camí rere els fogons que 
l’ha portat fins a Singapur.

(Pàgines 8 i 9)

Estesa de patges a 
Osona i el Ripollès 
per anticipar els Reis

(Pàgines 34 i 35)

2023, un any 
amb eleccions
 
El 2023 hi haurà com a 
mínim dues cites electo-
rals: al Congrés dels Dipu-
tats, en una data per con-
cretar, i les municipals, el 
28 de maig, que implicaran 
canvis d’alcaldes i alcal-
desses. Serà un any d’alt 
voltatge polític que arrenca 
amb els pressupostos de 
la Generalitat pendents 
d’aprovar, però també mar-
cat per la inflació, la crisi i 
la transició energètica.

(Pàgines 2 i 3)

Curses de Sant Silvestre a dojo
Torelló, Ribes o Manlleu (a la foto) són només alguns dels 
municipis on hi ha hagut curses de Sant Silvestre. Tancar 
l’any fent esport s’està convertint en una tradició.

(Pàgina 29)

Una família de judokes
Els Beltran, de Montesquiu, comparteixen passió pel judo i 
el practiquen a Ripoll. Tots estan aconseguint bons resultats 
però destaca la Ivet, que lidera el rànquing estatal Infantil.

(Pàgina 30)
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Segona entrega del 
dossier d’empreses

(Suplement)
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Vic/Ripoll

EL 9 NOU

Totum revolutum. És el que 
serà l’any 2023 en política 
municipal, amb unes elec-
cions que el 28 de maig 
implicaran forçosament 
canvi de cares al capdavant 
dels tres ajuntaments més 
grans d’Osona i el Ripollès. 
Anna Erra (Vic), Àlex Garri-
do (Manlleu) i Jordi Munell 
(Ripoll) tenen presa i comu-
nicada de fa mesos la decisió 
de no tornar-se a presentar, 
la qual cosa afegirà novetat 
a uns comicis que també 
variaran el cap de consistori 
a municipis molt més petits, 
entre els quals Vilanova de 
Sau, les Llosses o Vallfogona 
de Ripollès. Malgrat que que-
den cinc mesos, el context 
d’inflació, crisi econòmica i 
l’amenaça latent de la pan-
dèmia impactaran segur en 
una campanya marcada pel 
debat sobre la seguretat i, 
per tant, en la posterior cor-
relació de forces. A Manlleu, 
per exemple, seria una sor-
presa que no calgués pacte 
per governar i a Vic, que es 
repetís una majoria abso-
luta com la que ha ostentat 
l’equip comandat per Anna 
Erra aquest mandat. Roda, 
Viladrau o Santa Eulàlia 
seran altres pobles interes-
sants de seguir per les seqüe-
les de mocions de censura o 
les crisis internes de partits. 
I tot plegat sense perdre de 
vista, a més a més, que els 
resultats de les municipals 
decideixen la configuració 
dels consells comarcals. ERC 
va marcar el 2019 un canvi de 
tendència a Osona, quan es 
va imposar a Junts en vots i 
regidors. La disputa històrica 
per l’hegemonia continuarà 
pivotant sobre aquestes dues 
formacions tant a Osona 
com al Ripollès el 2023, però 
l’escenari no és el mateix: 
no hi ha la mobilització que 
generava el procés indepen-
dentista fa quatre anys i el 
trencament del govern de 
la Generalitat, després de la 
decisió de Junts de sortir-ne, 
l’octubre passat, ha intensi-
ficat la sensació general de 
desafecció. Prova d’això és el 
reportatge en què EL 9 NOU 

recollia, amb motiu dels cinc 
anys del referèndum de l’1-
O, el testimoni de joves que 
aleshores van sortir al carrer 
i ara no prenen part en la 
Diada, o un de més recent 
sobre les dificultats de tro-
bar persones amb ganes de 
sumar-se a les llistes electo-
rals convencionals mentre 
que sí que creix el fenomen 
dels independents. Aquesta 
fórmula, estesa a Osona des 
de fa temps, es tracta al Ripo-
llès d’una rara avis que pot 
deixar de ser-ho si l’alcaldes-
sa de Campdevànol, Dolors 
Costa, i el president del 
Consell Comarcal i regidor 
a Ripoll, Joaquim Colomer, 
materialitzen la desvincula-
ció definitiva de Junts i trien 
aquesta carta per presentar-
se als comicis del 28-M.

I si la campanya electoral 
per les municipals comença-
rà la nit del dijous 11 de maig 
al divendres i s’allargarà fins 
al dia 26, en plena primavera, 
el tancament de l’any el mar-
caran les eleccions generals 
per escollir representants al 
Congrés dels Diputats. Les 
anteriors van ser el 10 de 
novembre de 2019 i aquest 
2023 tornen a tocar, però 
Pedro Sánchez no s’ha pro-
nunciat encara pel que fa a 
la data.

La política catalana con-
tinua igualment a primera 
línia informativa en l’ar-
rencada d’aquest d’any, 
amb el repte d’aprovar els 
pressupostos de la Gene-
ralitat. L’objectiu d’ERC és 

resoldre-ho les properes 
setmanes perquè els comptes 
es puguin debatre i pre-
sentar al Parlament passat 
festes –entrarien en vigor 
pel febrer–, però amb l’acord 
amb En Comú Podem hi ha 
assegurats només 41 vots, de 
manera que continuen les 
negociacions paral·leles amb 
Junts i PSC. A Catalunya, 
això sí, com a mínim ara 
per ara aquest 2023 no s’hi 
preveuen eleccions al Parla-
ment. I és que el president, 
Pere Aragonès (ERC), tot i 
governar en minoria, con-
tinua refermant-se en la 
voluntat que la legislatura 
esgoti el curs de quatre anys 
i s’allargui, per tant, fins als 
primers compassos del 2025. 
Els pressupostos són el rep-
te més immediat, però els 
republicans també hauran de 
concretar amb quins suports 
compten a l’hora de defensar 
la proposta d’un referèndum 
d’autodeterminació que 
l’executiu central ha descar-
tat ja d’entrada.

El debat sobre la segure-
tat és un altre dels temes 
del 2023 perquè entrarà en 
campanya, com a mínim als 
municipis més poblats d’Oso-
na i el Ripollès. La prova, el 
vídeo de la baralla que hi va 
haver pel novembre al carrer 
Manlleu de Vic. I els missat-
ges que s’hi van associar, una 
demostració de com l’extre-
ma dreta és capaç de marcar 
l’agenda amb els seus temes 
tot i no tenir representació 
a cap consistori. Que cali el 
discurs de la por no es pot 
deslligar de la crisi econò-
mica i social derivada de la 
pandèmia, els efectes que 
va generar al mercat laboral 
i l’afegit, ara, de les conse-
qüències de la guerra d’Ucra-
ïna i com s’han disparat els 
costos de la vida. 

A Osona, una altra carpeta 
que arriba aparellada amb 
el 2023 és el de la transició 
energètica. A la comarca hi 
conflueixen com a mínim 
tres circumstàncies que 
l’han situat en posició cap-
davantera pel que fa al debat 
sobre els macroparcs solars: 
zones on grans empreses han 
manifestat interès; polítics i 
entitats ecologistes preocu-

De les eleccions 
a l’energia

Radiografia als temes clau a l’agenda d’aquest 2023

“Soc informàtic i faig teletreball, 
una feina còmoda, però on a ve-
gades trobes a faltar la interacció 
amb altra gent, per més videoconfe-
rències que hi hagi. M’he proposat 
limitar l’accés a les xarxes socials 
durant el 2023, perquè encara que 
sigui inconscientment em suposen 
una despesa habitual de temps. 
També ens hem plantejat socialitzar 
més, convidant gent a casa. Com 
que tenim nens petits ens costava 
de fer-ho, però durant el desembre 
hem tingut dues o tres trobades a 
casa amb gent i ha estat molt bé. 
També volem tornar a fer una mica 
d’exercici físic per no acabar-nos de 
rovellar del tot.”

“El meu 2023 vindrà marcat pels estudis i 
pel canvi del Batxillerat a la universitat. Ara 
cursem l’últim any i esperem que acabi bé. 
El pas cap a la universitat és un canvi molt 
important en l’àmbit dels estudis. També 
serà l’any en què compliré 18 anys i seré 
major d’edat, que és una cosa que fa força 
il·lusió. M’agradaria continuar fent plans 
amb amics i viatjar, però per mi la cosa més 
primordial és acabar el Batxillerat amb bon 
peu i veure si va bé, que és el més rellevant. 
Després ja pensarem en altres plans més 
divertits i podrem gaudir de la nova etapa 
universitària. Jo crec que anirà bé i no repe-
tirem pas!”

Gil Forcada. Vic

Gerard Soldevila
Sant Joan de les Abadesses

“Un repte per aquest 2023 seria trobar 
una feina que m’agradi i, si pot ser, a la 
comarca d’Osona per potenciar el talent 
jove i que haver de marxar lluny de casa 
no sigui l’única manera de treballar. He 
estudiat Administració i Direcció d’Em-
preses, he fet un màster en Relacions 
Internacionals i estic buscant feina al 
sector privat més que no pas al públic, 
especialment en relacions corporatives. 
Ara mateix estic a l’atur. En termes de 
poble, aquest 2023 deixaré de ser l’hereu 
de Taradell, però continuaré participant i 
col·laborant amb diverses entitats tarade-
llenques.”

Adrià Serrarols. Taradell

Què marcarà el teu any?Eleccions municipals, pel maig, i 
generals, probablement al novem-
bre o el desembre. L’any 2023 es-
tarà també marcat per la inflació, 

la crisi, la transició energètica... I 
hauria de ser, aquest cop sí, el d’un 
pas de gegant en el desdoblament 
de l’R3 entre Parets i la Garriga.  

pats i l’expertesa de l’Agèn-
cia de l’Energia que penja 
del Consell Comarcal. En el 
cas de les grans extensions, 
s’ha de continuar estudiant 
aquest any quina resposta 

donar a les sol·licituds: pel 
planeta, que exigeix avançar 
cap a les renovables, i perquè 
amb les plaques que es pugui 
col·locar a les teulades no 
n’hi haurà prou. El 2023 serà 

A Vic i Manlleu, 
el debat sobre 

la seguretat 
entrarà de segur 

en campanya

La resposta a 
les sol·licituds 
de macroparcs 
solars, pendent 

d’afinar
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“Soc de Vic, però fa vuit anys que visc a Di-
namarca, i estic molt bé. Aquest 2023 espero 
poder continuar vivint allà amb la família, 
perquè ens agrada molt i estem molt bé. 
També espero poder gaudir de molts mo-
ments amb ells, perquè això és molt maco. 
No ens hem marcat uns propòsits definits, 
però per mi és important continuar igual 
de bé que estem ara. Els projectes ja aniran 
arribant, mentre tot vagi bé. Fa un any i 
mig vam tenir una filla que es diu Martina 
i ens fa molta il·lusió començar l’any amb 
bon peu i amb salut. Esperem que l’any 
vagi molt bé i vingui acompanyat de molts 
moments en família.”

Neus González. Vic

“Soc de Mallorca i estic estudiant Nutrició a 
Vic. El 2023 m’he proposat ser més organit-
zat, perquè no ho soc gaire i és una cosa que 
he de millorar. Faig bastant esport, perquè 
el gaudeixo molt, però m’agradaria mou-
re’m encara més. Jugo a futbol i també prac-
tico pàdel i tennis, entre d’altres. M’agrada 
una mica tot i vull continuar. Vull estar més 
en forma i acabar els estudis, que ja estic 
amb el treball final de grau i em queda molt 
poc, una última empenta. Un cop acabat 
m’agradaria aconseguir feina en el món 
de la nutrició, sobretot esportiva. Si no en 
trobés, espero continuar igual de bé amb la 
feina que tinc ara i millorar cada dia.” 

Alejandro García. Alcúdia (Mallorca)

“Demano que el 2023 sigui un any d’abun-
dància per a tothom i que la situació eco-
nòmica finalment no sigui tan difícil com 
es preveu en un inici. També desitjo que el 
turisme segueixi creixent al Ripollès i doni 
molta feina a tothom. Personalment, espe-
ro que S’ha Acabat el Bròquil, el restaurant 
de Campdevànol del qual soc propietària 
des del 2018 i xef, segueixi creixent. Vull 
fer gaudir de la meva passió, la cuina, a 
moltíssimes persones i així ajudar que més 
gent descobreixi Campdevànol i la nostra 
preciosa comarca. Realment som uns pri-
vilegiats de viure i treballar aquí. Bon any 
2023!”

Natàlia Segura. Campdevànol

“Encara no ens hem parat a pensar 
en la nostra llista de nous propòsits, 
però penso que el més important 
és la salut i la família. Tenim bones 
expectatives per al 2023, esperem 
que sigui un bon any. El meu desig 
per aquest any és que la feina vagi 
bé i poder gaudir de la companyia 
dels familiars i amics amb salut. 
Espero continuar treballant, soc 
dissenyador gràfic i de moment no 
ens podem queixar. Un dels meus 
propòsits principals potser seria 
pintar més, perquè m’agrada molt la 
pintura, també. Encara no sabem què 
ens espera aquest any, però estarem 
agraïts si podem gaudir de salut i 
de temps junts per sortir a caminar 
igual que avui ho fem per Vic.”

Quim de Peray
Barcelona

“Per a l’any 2023, desitjaria que els 
preus baixessin. O si més no, que 
baixin els impostos i pugin els sous. 
A partir del mes de febrer de l’any 
passat, tot es va encarir. La gent pri-
mer paga el més essencial per viure 
i després ve l’oci, que és d’allò que 
vivim al Planeta Otaku Ripoll. Al mes 
de juny també m’agradaria muntar la 
primera fira friqui de l’estil del saló 
del Manga de Barcelona, aquí a la 
Sala Eudald Graells de Ripoll, que és 
un lloc cobert i hi podríem posar-hi 
parades. En l’àmbit personal, no em 
puc queixar i ara estic treballant als 
matins d’administrativa a l’Ajunta-
ment de Sant Pau de Segúries i a la 
tarda, a la botiga. Espero que les coses 
encara em vagin molt millor.”

Carol Llinàs
Ripoll

“Tinc 72 anys i el meu propòsit 
per al 2023 és intentar conservar 
la ment activa, tant com pugui. 
M’agrada molt llegir i escriure, i 
per mi la meva feina també és una 
afició. Soc administrativa i presi-
deixo una associació de periodistes 
agraris, que també porta feina, però 
estic contenta. Un altre repte per a 
aquest any serà conservar al màxim 
l’activitat de l’associació, també. 
Per a l’any vinent tinc molts pro-
jectes entre mans i en tinc moltes 
ganes. Els propòsits principals 
seran continuar llegint i continuar 
activa de ment i de cos, que és molt 
important. Diria que l’objectiu prin-
cipal que marcarà el meu 2023 serà 
simplement gaudir de la vida.”

Rosa March
Rupit i Pruit

“El 2023 l’encaro amb el repte de posar-me 
al davant de la llibreria Sant Jordi de Tona 
i fer el relleu generacional. El món de la 
llibreria és molt bonic, i en tinc ganes. Es va 
presentar l’oportunitat d’entomar-ho i tot i 
venir d’un àmbit ben diferent com és el sa-
nitari m’he decidit a fer el pas. El que he vist 
és que a qui li agrada llegir, tenir un llibre és 
com tenir un tresor. També que la interacció 
amb el client va més enllà de comprar i ven-
dre un producte. En general, al 2023 també 
li demanaria que es recuperin molts valors. 
Els periodistes hi tenen un paper important, 
explicant notícies però també fent un segui-
ment correcte de les coses que passen.” 

Raquel Barnils. Tona

“No sé ben bé què m’espera aquest any, 
i encara no tinc clar quins objectius em 
marcaré. Per al 2023 tinc un propòsit pro-
fessional, això segur. Treballo a publicitat i 
màrqueting i desitjo trobar noves motivaci-
ons i noves ambicions. També tinc marcada 
la meta de fer més esport aquest any com 
tothom. A vegades costa moure’s i activar-
se, i també és una bona meta per aconse-
guir. També espero continuar gaudint de 
salut, que és una cosa que s’ha d’agrair molt. 
No tinc clar què marcarà el meu any, però el 
meu desig per al 2023 és tenir salut, fer més 
esport i tenir sort i nous projectes en el món 
professional.”

Andrea Vilalta. Vic

“El nostre 2023 vindrà marcat sobre-
tot pel fet d’estrenar una casa nova a 
Gurb, estem molt engrescats. Ha estat 
un projecte que ha suposat invertir 
molts esforços. Hi hem posat tota 
la nostra il·lusió i tot ha sortit bé. 
Hem estat construint la casa durant 
aquest 2022 i estem molt contents, 
no ens podem queixar. Tenim moltes 
ganes d’estrenar-la i poder passar-hi 
temps amb la família, que és el més 
important. Esperem que el 2023 arribi 
amb salut, molt bons moments i nous 
projectes. Més enllà d’això, encara no 
ho sabem!”

Ariadna Verdaguer. Gurb

igualment un any marcat 
per l’energia perquè s’exe-
cutaran una gran quantitat 
d’instal·lacions fotovoltai-
ques. Tal com recollia EL 9 
NOU de divendres, Osona és 

la comarca que més ha pescat 
dels ajuts de la Diputació de 
Barcelona: 26 milions d’eu-
ros que es traduiran també 
en actuacions com canviar 
antics fanals per llums led.

Al dossier de pendents que 
no desapareixen any rere any, 
també la línia de tren R3, tot i 
que en principi el 2023 s’ha de 
veure un pas de gegant a tra-
vés de bona part de les obres 

del desdoblament entre Parets 
i la Garriga. En el marc de la 
contaminació, és probable que 
més municipis facin el pas cap 
a contenidors intel·ligents o 
el porta a porta, mentre que, 

en finançament, continuaran 
les negociacions pel contracte 
programa de la Universitat de 
Vic o els diners que transfe-
reix la Generalitat al Consorci 
Hospitalari de Vic.
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Vic

Laura Serrat

“A tot Catalunya hi ha hagut 
un marcat descens de la nata-
litat, i encara més durant la 
pandèmia.” Així ho afirma 
Irene Ribera, la nova cap del 
servei de Ginecologia i Obs-
tetrícia del Consorci Hospita-
lari de Vic (CHV). Les dades 
dels últims 10 anys així ho 
demostren. Segons l’Idescat, 
l’any 2012 van néixer 1.738 
nadons a Osona. El 2015 en 
van néixer 1.506; el 2019, 
1.396; el 2020 van ser 1.294, 
i el 2021, 1.295. La xifra del 
2021 suposa un decreixe-
ment del 25,5% respecte a 
l’any 2012. El CHV afegeix 
que els naixements a l’Hospi-
tal Universitari de Vic també 
han decaigut: el 2012 en van 
acollir 1.437 i aquest 2022 
–fins al 29 de desembre– hi 
van néixer 1.002 nadons. El 
Ripollès segueix la mateixa 
tendència. L’Idescat apunta 
que el 2012 van néixer 97 
nadons; el 2019 en van ser 
89; el 2020, 75, i el 2021 van 
néixer 69 infants. La nata-
litat a la comarca ripollesa 
fins al 2021 decau un 28,9% 
respecte al 2012.

Ribera assegura que aquest 
descens es deu a diverses 
qüestions socials, laborals 
i econòmiques. “Les dones 
no es queden tant a casa, 
els mètodes anticonceptius 
estan molt estesos i tenir 
fills més tard fa que, biològi-
cament, tinguis menys pos-
sibilitats de tenir-ne més.” 
Explica que ara les parelles 
fan una planificació familiar 
que no es feia anteriorment: 
“La gent preveu quants fills 
vol tenir segons els diners i 
el temps que tenen per dedi-
car-los”. Un altre dels factors 

rellevants és el progressiu 
retard de la maternitat. 
“Les dones són mares més 
grans. Fa temps que passa i 
cada vegada és més així.” La 
doctora explica que aquest 
fenomen va començar a 
notar-se a les grans ciutats 
i es va estenent. Els últims 
anys l’edat mitjana de mater-
nitat a l’Estat espanyol ha 
augmentat: segons l’Insti-
tut Nacional d’Estadística 
d’Espanya (INE), el 2012 se 
situava a 31,6 anys i el 2021, 
a 32,6. Ribera assegura que a 
Osona la maternitat se situa 
entre els 30 i els 32 anys, una 

mica per sota de la mitjana 
estatal.

A més de la davallada de la 
natalitat, el CHV detalla que 
hi ha aproximadament 300 
mares osonenques que no 
pareixen a l’Hospital Univer-
sitari de Vic. “Hi ha maneres 
d’atendre el part que no les 
estem donant des d’Osona.” 
Entre aquestes mancances 
menciona una atenció més 
personalitzada o formes més 
naturals, fisiològiques i autò-
nomes de parir. Assegura 
que és per aquest motiu que 
moltes mares opten per altres 
alternatives, com ara les 

mútues, on “el ginecòleg que 
t’atén durant l’embaràs és el 
mateix que t’atén durant el 
part”. Apunta que el propòsit 
a curt termini del CHV és 
“treballar per donar l’opció a 
totes les mares de la comarca 
de trobar la forma que elles 
escullin per parir al mateix 
hospital”. Des del Consorci 
asseguren que no es tracta 
d’una tendència preocupant, 
però que és important tenir-
la present per poder donar 
resposta a les “necessitats 
canviants de la societat” i per 
“dirigir els esforços cap a un 
lloc o cap a un altre”.

Les dades dels últims 10 anys mos-
tren un marcat descens de la natali-
tat a Osona. Segons l’Idescat, el 2012 
van néixer 1.738 nadons a la comarca 

i el 2021 en van ser 1.295, un 25,5% 
menys. El Consorci Hospitalari de Vic 
afegeix que aquest any hi ha hagut 
unes 300 mares que han optat per no 

parir a l’Hospital de Vic. La natalitat 
del Ripollès segueix la mateixa ten-
dència: el 2012 van néixer 97 nadons i 
el 2021 van ser 69, un 28,9% menys.

La natalitat a Osona cau  
un 25,5% els últims 10 anys
Un dels motius del descens és el fet que unes 300 mares opten per no parir a l’Hospital de Vic

Ribera assenyala que les 
dones ara tenen altres inqui-
etuds, i que moltes vegades 
prefereixen un part “menys 
medicalitzat i més centrat 
en la voluntat de la dona”, 
a diferència de generacions 
passades. La doctora consi-
dera que aquests canvis es 
deuen a diversos factors: 
“Abans hi havia una idea 
molt mèdica del part. L’em-
barassada es considerava 
una malalta, i això ara s’està 
esborrant molt”. Explica que 
avui dia l’embaràs es comen-
ça a veure “com el que és, un 
procés fisiològic que moltes 
vegades no necessita un 
control tan estricte”. Ribera 
detalla que les pràctiques 
mèdiques també han avan-
çat amb la societat, i moltes 
coses han canviat en el món 
de la medicina obstetrícia: “Si 
les dones embarassades ens 
empenyen cap a un lloc i hi 
estem d’acord, també evolu-
cionem amb elles”, conclou.

Una de les diferències que 
ha volgut destacar d’anys 
ençà ha estat la diferenciació 
entre l’embaràs d’alt, mitjà i 
baix risc, un canvi metodolò-
gic que assegura que s’ha pro-

duït recentment. “Els emba-
rassos abans es consideraven 
gairebé tots d’alt risc. L’em-
barassada era una pacient 
que s’havia de seguir molt 
estrictament.” Afirma que a 
les embarassades de baix risc 
ara se’ls fa “un control molt 
més lax”, perquè no necessi-
ten tant control. A més, expli-
ca que al CHV els parts de 
baix risc gairebé sempre són 
atesos completament per una 
llevadora: “Fins fa uns anys 
aquesta concepció no existia, 
perquè tots els parts els assis-
tia el ginecòleg i la llevadora 
participava del part d’una 
manera més allunyada”.

Per altra banda, l’atenció a 
la pacient també ha canviat 
molt. La doctora assegura 
que en tots els àmbits de la 
medicina es donava una aten-
ció molt més paternalista: 
“El metge et deia què havies 
de fer i tu ho feies”. Ribera 
apunta que des de fa uns 
anys –sobretot en obstetrí-
cia– l’atenció és cada vegada 
més participativa. “La dona 
embarassada dona la seva 
opinió i la seva voluntat es té 
molt més present”, i recalca 
que ara “l’ambient social és 
molt diferent”. 

Mouhamed Amin Chaouch El Idrissi, 
primer nadó del 2023 a Osona

Vic El primer nadó que ha nascut aquest any 
2023 a la comarca d’Osona es diu Mouha-
med Amin Chaouch El Idrissi. El nen va 
néixer a les 12.50 hores del dia 1 de gener 
a l’Hospital Universitari de Vic. Es tracta 
del primer fill de Saida El Idrissi i Omar 
Chaouch, amb residència a Manlleu i naci-

onalitat marroquina. La mare va ingressar 
a l’hospital el mateix diumenge al matí. 
El nadó va pesar 3,500 quilos i va ser un 
part natural sense complicacions. Tant el 
nen com la mare es troben en bon estat de 
salut. Dilluns al matí, en representació del 
Consorci Hospitalari de Vic, membres de 
la direcció i de l’equip d’Atenció a la Dona 
i l’Infant donaran la benvinguda al nadó i 
l’enhorabona als pares. 
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Naixements a Osona i el Ripollès Font: Idescat

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

97 88 82 88 68 74 84 89 75 69

1.738
1.572 1.589 1.506 1.463 1.442 1.422 1.396

1.294 1.295

RipollèsOsona

“Abans es donava 
una atenció a 

l’embaràs molt 
paternalista”
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A MicroBank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys
que som a prop de les persones.

En aquest temps hem contribuït a impulsar 225.000 petits negocis, a crear més de 
293.000 llocs de treball i ajudat 1.000.000 de famílies amb menys recursos a tenir més 
oportunitats. I el més important és que, gràcies a la suma de totes aquestes històries, 
hem treballat junts per construir una societat millor.

15 anys
treballant per construir 

una societat millor
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Aiguafreda firma la compra 
de l’antiga foneria Cemsa
L’acord amb els propietaris s’ha assolit després de tres anys de negociacions
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L’interior de l’antiga fàbrica metal·lúrgica, que es va construir entre els anys 1018 i 1919

Una imatge aèria de la fàbrica Cemsa corresponent a l’any 1970

Aiguafreda

EL 9 NOU

L’Ajuntament d’Aiguafreda 
ha signat l’acord de compra 
de l’antiga fàbrica metal·
lúrgica Cemsa, a la carretera 
de Ribes, al centre del poble, 
per un preu de 360.000 euros. 
Fonts municipals indiquen, 
però, que es preveu que el 
cost total sigui inferior a 
aquesta quantitat, un cop 
s’hagin liquidat les plusvàlu·
es corresponents.

L’edifici i els patis interi·
ors ocupen una superfície 
de 6.000 metres quadrats i 
l’acord ha arribat després de 
tres anys de negociacions amb 
els titulars actuals de la finca, 
un condomini format per set 
propietaris amb diferents 
percentatges de participació.

L’Ajuntament ha explicat 
que l’estat del conjunt de les 
naus és d’un fort deteriora·
ment i fins i tot ruïnós en 
alguns dels edificis. De fet, en 
els darrers anys hi ha hagut 
fins a tres esfondraments de 
cobertes. Per això, les pri·
meres mesures, un cop acon·
seguida la propietat, aniran 
orientades a garantir la segu·
retat del perímetre i, posteri·
orment, caldrà fer enderrocs 
controlats per fases.

El conjunt conserva ele·
ments vinculats a l’activitat 
de foneria que s’hi feia, com 
la caldera de fosa, motlles 
originals, el taller del mode·
lista o la portadora del ferro 
fos, entre d’altres. La nau més 
propera a la carretera és de 
les més antigues del conjunt. 
Va ser construïda entre els 
anys 1918 i 1919 i una part es 
conservarà en forma de por·
xada atès el seu valor com a 
patrimoni industrial.

naus, com a passeig porxat; 
un espai destinat a habitatge 
plurifamiliar i espais verds a 
l’interior del conjunt, i nous 
vials, com la finalització del 
passeig Catalunya.

L’Ajuntament estima que 
haurà de recuperar la capa·
citat inversora i d’endeu·
tament per portar a terme 
el projecte i que l’hauran 
de planificar els equips de 
govern de futurs mandats.

El nom original de l’em·
presa era Material Textil, 
SA, però va ser substituït 
per Constructora Española 
de Maquinaria, SA (Cemsa), 
l’any 1941, evolucionat del 
que havia tingut durant la 
Segona República: Material 

Textil, SA. Es va dedicar a la 
construcció de maquinària 
per al món del tèxtil com 
bobinadores, manuars, met·
xeres o contínues de filar, i 
era coneguda popularment 
com la Fundició, atès que es 
dedicava a la fosa de metalls. 
De la Cemsa en van sortir 
operaris de primer nivell que 
van fundar empreses i tallers 
d’Aiguafreda vinculats al 
món de la metal·lúrgia. Va 
estar activa fins l’any 1989, 
quan va ser adquirida pels 
darrers propietaris, que la 
van mantenir activa amb 
una altra orientació fins al 
tancament definitiu. Fa uns 
15 anys  que està tancada i 
inactiva.

L’Ajuntament 
planeja fer-hi un 
teatre-auditori, 

pisos i espais 
verds

L’edifici, 
abandonat des de 
feia quinze anys, 

ha costat  
360.000 euros

Per poder fer l’adquisició, 
l’Ajuntament ha hagut de 
modificar el planejament que 
afecta al polígon d’actuació 

urbanística (PAU) on hi ha 
l’antiga fàbrica. El nou plane·
jament preveu quatre àmbits 
d’actuació: un espai destinat 

a equipament municipal que 
es preveu que sigui un teatre·
auditori; un espai patrimoni·
al, conservant una part de les 

Reparen la façana 
de l’edifici de 
CaixaBank de Ripoll

Ripoll Després de quatre 
setmanes amb el pas res·
tringit pel carrer Merca·
ders de Ripoll, divendres 
es van iniciar les obres 
(a la foto) per reparar 
la façana de l’edifici de 
CaixaBank, d’on va caure 
una peça. Els veïns de 
l’immoble hauran de 
pagar una intervenció 
de 2.970 euros. La caigu·
da de peces en aquesta 
mateixa façana ja va com·
portar incidències ara fa 
tres dècades. J.R.
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La Grossa de Cap 
d’Any passa de llarg 
a Osona i el Ripollès

Vic/Ripoll Dels vuit premis 
que va repartir la Grossa de 
Cap d’Any aquest dissab·
te, cap va caure a Osona i 
el Ripollès. Els municipis 
més afortunats en el sor·
teig que impulsa Loteri·
es de Catalunya van ser 
Barcelona, Sant Just Desvern 
i Cardedeu. També van picar 
del quart i el cinquè número 
Berga, Cardona, Argentona o 
Molins de Rei. La combinació 
03829 va resultar afortunada 
amb el primer premi, la qual 
cosa implica una recompensa 
de 200.000 euros per bitllet.  
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Truca'ns al 93 131 87 87

Protegeix allò que més
t'importa per només 39

Insta�lació
gratuïta

,99
€/mes

Nou servei d'alarmes per a la llar

900 828 494 

estabanellenergia.cat/alarmes 
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Detenen l’autor d’un 
robatori a Torelló 
gràcies a les càmeres 
de seguretat

Torelló La Policia Local de 
Torelló ha detingut un home 
com a presumpte autor 
d’un robatori amb força en 
un comerç de l’avinguda 
de Montserrat. Els fets van 
passar la nit del 21 al 22 
de desembre. L’endemà, 
els agents van identificar i 
detenir el lladre gràcies a les 
imatges de les càmeres de 
seguretat de l’establiment. 
L’arrestat és un veí de Sant 
Feliu de Codines (Vallès 
Oriental) de 33 anys que ja 
ha passat a disposició judici-
al. La policia va aconseguir 
recuperar la bàscula de pre-
cisió que s’havia endut, tot i 
que ha quedat danyada. 

EL 9 NOU apuja 
el preu de 
capçalera

Vic Coincidint amb el can-
vi d’any i per l’increment 
sostingut tant del preu del 
paper com dels costos ener-
gètics que encareixen la 
impressió, des d’aquesta set-
mana EL 9 NOU actualitza el 
preu de capçalera. Els dilluns 
passa d’1,70 euros a 1,90 i els 
divendres, de 2,70 a 2,80.

Troben a Pardines 
el cadàver d’un 
home desaparegut 
a Arenys de Munt

Pardines Un excursionista 
va localitzar dimecres en un 
bosc de Pardines el cadàver 
d’un home de 77 anys desa-
paregut a Arenys de Munt, al 
Maresme. Segons avançava 
El Punt Avui, es tracta d’Àlex 
Soler Casals, fill d’una pare-
lla originària del poble, que 
hauria decidit suïcidar-se 
al Ripollès. L’avís de desa-
parició estava actiu des de 
feia diversos dies. A banda 
de les dades personals i de 
complexió física de Soler, se’l 
buscava a través del cotxe, un 
Seat Toledo de color gris que 
va aparèixer al camí de l’Orri. 
La policia va trobar una nota 
de comiat al seu ordinador.

Premi de 146.000 
euros de la Bonoloto 
a Manlleu

Manlleu El punt de venda 
13.385, situat a la plaça de la 
Sardana de Manlleu, va vali-
dar una Bonoloto premiada 
de segona categoria (cinc 
encerts més el complementa-
ri) en el sorteig de dijous de 
la setmana passada. La suma 
per a l’afortunat o afortuna-
da puja a 146.192 euros.

Ripoll

EL 9 NOU

La Guàrdia Civil, dins de 
l’operació Napalm, ha detin-
gut un home a Ripoll com a 
presumpte autor d’un delicte 
de tinença d’armes prohibi-
des per destinar a la venda a 
tercers. L’home, del qual no 
s’ha facilitat la identitat, feia 
tutorials per internet amb 
instruccions i mètodes de 
fabricació detallada d’armes 
i explosius. Al seu domicili, 
segons explica la Guàrdia 
Civil en una nota de premsa, 
hi tenia instal·lat un taller 
clandestí per a la fabricació 
il·legal d’armes i projectils 
mitjançant impressores 3D.

L’operació es va iniciar a 
l’octubre, quan la Guàrdia 
Civil va detectar un usua-
ri que difonia, a través de 
publicacions en plataformes 
web públiques, com fer 
modificacions substancials 

La Guàrdia Civil deté un home a 
Ripoll per fer tutorials a internet 
sobre com fabricar armes

A casa seva també tenia un taller clandestí amb una impressora 3D amb la qual en feia peces 

d’armes per augmentar la 
seva capacitat lesiva, així 
com dissenyar peces en 3D 
per a aquestes armes, impri-
mir-les, aplicar-les i com fer-
les servir. El detingut també 
difonia instruccions per fer 
explosius casolans. Els pro-
ductes necessaris per fer-los, 
com fertilitzant, es poden 
adquirir fàcilment. Les publi-

cacions que feia a internet 
tenien una gran xifra de 
visualitzacions. A més del 
seguiment dels comentaris 
i publicacions, els agents de 
la Guàrdia Civil expliquen 
que van trobar diversos mis-
satges d’amenaça contra col-
lectius minoritaris i altres 
afins a ideologia extremista i 
antisemita. La persona inves-
tigada presumia d’haver 
participat en entrenaments 
de grups parapolicials i que 
estava prenent mesures de 
seguretat per si la policia 
volia entrar a casa seva. 

Un cop localitzat el domi-
cili a Ripoll, els agents van 
escorcollar l’habitatge i hi 
van trobar nombroses armes 
manipulades, munició, 
maquinària i eines per fer-hi 
modificacions. Totes van ser 
intervingudes, juntament 
amb una ballesta, més de 
vint armes blanques, una 
defensa semirígida, rossi-
nyols, grillons, dispositius 
electrònics i d’emmagatze-
matge o documentació falsa.Fotografia facilitada per la Guàrdia Civil del material requisat al domicili de la persona detinguda
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Prats de Lluçanès

Irene Giménez

Jordi Noguera, nascut a Prats 
de Lluçanès, és xef executiu 
d’innovació culinària. Va 
començar la seva trajectòria 
als fogons de Cal Quico, el 
restaurant familiar, però va 
ser a L’Estanyol on va desco-
brir que es volia dedicar a la 
cuina. Després de treballar 
en restaurants de renom com 
el Gaig de Barcelona o l’Ar-
zak, al País Basc, va empren-
dre el viatge professional 
que el portaria a diferents 
països europeus. Actualment 
viu i treballa a Singapur. EL 9 
Nou i Osona.com l’entrevis-
tem en el marc del programa 
Talent Convidat, una inicia-
tiva de Creacció per donar a 
conèixer osonencs que s’han 
format o desenvolupat la car-
rera a l’estranger.

Vostè és fill de Prats de 
Lluçanès. Com transcendeix 
la seva infància al poble?

Anava a l’escola de les 
monges. Els meus pares s’han 
dedicat al món de l’hostale-
ria tota la vida. L’hostal de 
Can Santiago el van fundar 
la meva àvia i el meu avi, i el 
meu pare i el meu tiet feien 
anar els fogons. Després, 

l’hostal va passar al meu pare 
i al cap d’un temps, al meu 
tiet. La meva infància va ser 
brutal, no hi ha res millor 
que les infàncies de poble. I 
de gran volia ser futbolista, 
com gairebé tots els nens 
d’aquella edat.

La passió per la cuina li ve 
de família, vostè ha crescut 
entre fogons.

La cuina no m’agradava 
gens! Quan tots els meus 
amics marxaven a jugar, 
jo m’havia de quedar allà, 
i quan tens 14 o 15 anys, 
aquest fet no t’apassiona 
gaire... Però alguna cosa 
havia de fer. No era massa 
bon estudiant, i no va que-
dar altre remei que ajudar a 
casa. Així vaig començar, i el 
millor de tot és que vaig anar 
a parar a un lloc on van tenir 
molta paciència amb mi, em 
van saber encendre aquella 
espurna que a vegades et 
falta, i he de donar les grà-
cies a L’Estanyol i al Club de 
Golf del Montanyà, perquè 
gràcies a ells em va començar 
a agradar la cuina per dedi-
car-m’hi. Fins aleshores ho 
veia com una estona dolenta, 
mentre els meus amics volta-
ven pel poble i a mi em toca-
va treballar.

Jordi Noguera

A quins restaurants 
ha treballat a Osona? I a 
Catalunya?

El meu pare va fundar Cal 
Quico, abans Hostal Santia-
go, i jo hi ajudava els caps de 
setmana o quan em necessi-
taven. Però plenament em 
vaig començar a dedicar a la 
cuina a L’Estanyol, al Club 
de Golf del Montanyà. D’allà 
me’n vaig anar al Gaig de 
Barcelona, i d’allà, a Arzak, 
a Sant Sebastià (País Basc). 
Tot plegat gràcies al Joan del 
Montanyà, al Nandu Jubany i 
al Gaig, que em van obrir les 
portes a treballar en bons res-
taurants. Després de l’Arzak 
vaig tornar a casa, a Cal Quico, 
on em vaig quedar 11 anys.

El 2010 decideix ampliar 
la seva formació i comença 
a estudiar un cicle formatiu 
a l’Escola de Turisme i Hos-
taleria de Barcelona. Com 
recorda aquella etapa?

Bestial! Va ser cansada, 
perquè estudiava i treballava, 
i Barcelona i Prats no estan 
una al costat de l’altre. Recor-
do aquella etapa amb efecte, 
m’ho vaig passar molt bé i ho 
recomanaria a tothom, però 
també és veritat que m’hi 
vaig esforçar molt. Amb 35 
anys ho veus tot diferent... 
A classe hi havia nois de 18 
anys que no havien tocat mai 
un ganivet, i jo ja tenia 14 
anys d’experiència. Quan ets 
allà perquè vols o hi ets per la 
força, canvia la història.

Abans de fer les maletes 
i emprendre l’aventura de 
sortir de la comarca, i del 
país, també va exercir de 
professor.

Sí, durant el segon any 
d’estar a l’escola, al CEET, 
vaig estar fent uns cursos per 
la Generalitat, a Can Xatar-
ra, ajudant persones que no 
havien tingut sort social-
ment i els costava tirar enda-
vant. Tenia nois de 14 a 18 
anys, amb problemes socials 
i psicològics. Va ser un apre-
nentatge bestial! Tots ells 
eren diferents l’un de l’altre, 
i te’ls havies de guanyar, els 
havies de motivar, i fer-ho a 
través de la cuina, que és el 
que m’apassiona, va ser una 
molt bona experiència.

La cuina, la gastronomia, 
té aquest factor de cohesió.

Sí. Al final, tots mengem, 
no? És una bona eina per 
comunicar i per connectar 
amb les persones. Les sobre-
taules, els ingredients, els 
plats que t’agraden... Si par-
les amb una persona i teniu 
en comú que us agrada el 
mateix plat, ja tens una con-
nexió. Quan estava de profes-

sor, intentava fer-los veure 
que podien ser útils.

A partir d’aquí li sorgeix 
l’oportunitat de conèixer 
món. Quin és el primer país 
que l’acull professional-
ment parlant?

París. A través del CEET 
vaig tenir l’oportunitat de 
fer-hi estades d’unes cinc 
setmanes. Em donaven 
l’oportunitat de treballar en 
un restaurant. Aquella expe-
riència em va obrir els ulls: 
nou idioma, nova cultura. Em 

“La cuina és una bona 
eina per comunicar i 
connectar amb la gent”
Entrevista a Jordi Noguera, xef executiu d’innovació culinària

“Quan tots els 
meus amics 

marxaven a jugar, 
jo m’havia de 

quedar. Amb 14 
o 15 anys, això no 
t’apassiona gaire”

Jordi Casasampera 
ribas,

fill de Lourdes Ribas Sala, va morir 
el dia 2 de desembre de 2022, 
després d’una llarga malaltia 
mental.

Ara, la seva mare i germans, que 
el van estar cuidant tot aquest 
temps, tan sols desitgen que els 
que encara són els seus fills legals, 
Joaquim i David, s’assabentin de 
la mort del seu pare.

Si algú hi manté relació o els 
coneix, preguem que els ho 
comuniquin. Gràcies.

Agrair també a tot el personal 
humà de la Residència de Sant 
Boi pel tracte rebut tot el temps 
que en Jordi ha conviscut amb 
ells. També al Centre de Dia 
de Calldetenes, on va anar els 
primers anys de la malaltia.

anunci
Per acord de Ple d’aquesta corporació, en sessió ordinària del dia 12 de 
desembre de 2022, es van aprovar els següents acords: 

“Primer.- Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual del POUM 
en l’àmbit de l’avinguda Montanyà - carrer Bosc del Massó de Seva.

Segon.- Sotmetre a tràmit d’informació pública pel termini d’un mes a 
comptar des de la seva publicació mitjançant edictes al Tauler d’Anuncis 
d’aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en 
un diari comarcal i a la web municipal a l’efecte de presentació de les 
corresponents reclamacions i/o al·legacions, d’acord amb allò establert als 
articles 8, 85, 96 i 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova 
el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i articles 23 i 107 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme.

Tercer.- Dins l’àmbit de la modificació puntual, caldrà suspendre la tramitació 
dels instruments urbanístics i l’atorgament de llicències de parcel·lació de 
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderroc de construccions, 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets, i d’altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en les parcel·les 
en què les noves determinacions comportin una modificació del règim 
urbanístic. Aquesta suspensió tindrà una durada d’un any.

Quart.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, requerir informe als 
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, segons 
allò indicat, els quals han d’emetre’l en el termini d’un mes, llevat que una 
disposició sectorial n’autoritzi un de més llarg, de conformitat amb allò 
disposat a l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que 
aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.”

L’expedient es pot consultar a la pàgina web municipal; seva.cat.
El que es fa públic als efectes oportuns.

Maria Anna Pineda Mir, alcaldessa
Seva
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Jordi Noguera

vaig adonar que encara em 
quedava molt camí per recór-
rer i molt per aprendre. Això 
és el que em va convèncer de 
marxar fora de Catalunya. 
També vaig fer una estada 
curta a Londres.

Aterra a un nou conti-
nent. A quin any arriba a 
Singapur, on comença a tre-
ballar, i com hi encaixa?

A l’estada a Londres hi 
vaig anar en el marc d’una 
fira, semblant a l’Alimen-
taria de Barcelona, a través 

de l’empresa Josper. Ells 
volien continuar tenint con-
tacte amb mi i em van oferir 
d’anar amb ells a fer fires 
arreu del món. Al cap d’una 
setmana d’haver-ho parlat, 
em van dir que tenien una 
vacant a Singapur, que el seu 
distribuïdor allà hi estava 
obrint un restaurant, i que 
els interessava el meu perfil. 
Vaig anar-hi un cap de setma-
na llarg, i al cap d’un mes hi 
aterrava per quedar-m’hi. No 
és el mateix anar a un país a 
buscar feina que amb feina.

Quina funció fa en aquest 
primer restaurant?

Era un showroom. Fèiem 
cuina espanyola, era un lloc 
petit, hi cabien unes 15 per-
sones a dins i unes 15 a l’ex-
terior. Només fèiem sopars. 
Jo n’era el cap de cuina, el xef 
executiu. Ells volien créixer 
i em van promocionar. Va 
haver-hi problemes, i no va 
acabar de funcionar, i al cap 
d’un any i mig ho vaig deixar.

A Singapur hi ha restau-
rants de cuina catalana?

Ara sí. Quan vaig arribar-hi 
érem pocs els que fèiem cui-
na catalana i espanyola, però 
Catalunya era un referent 
brutal. En aquell moment, hi 
érem nosaltres i també van 
arribar-hi gent d’El Bulli, 
amb una inversió molt gran 
al darrere. Entre tots ens 
ajudàvem a buscar els pro-
ductes. Estic molt content 
d’haver impulsat la cuina 
catalana en aquest país.

Arriba un moment que 
vostè decideix fer un canvi 
de projecte, i apareix en 
escena Nandu Jubany...

El Nandu és una persona 
amb molta energia. Ens 
coneixíem des de feia temps, 
però mai havíem treballat 
junts. Va venir a Singapur a 
fer unes jornades a la univer-
sitat i va contactar amb mi. 
Va venir a sopar al restau-
rant on jo treballava, i em va 
proposar de fer alguna cosa 
junts. Ha sigut un plaer enor-
me treballar amb ell, ha con-
fiat en mi al cent per cent, 
i ha sigut una experiència 
molt enriquidora. Ara som 
socis i amics.

Aquest primer contacte 
professional amb Nandu 
Jubany és al restaurant Foc. 
Quin estil de cuina oferien?

El primer restaurant el 
vam obrir el 2014, el segon 
el 2016 i el tercer el 2017. 
En el Foc original promoci-
onàvem la marca Barcelona: 
el nostre lema era “Fine, 
Fun, Food from Barcelona”. 
Allà suggeríem un estil de 
cuina divertida, molt a l’estil 
dels càterings de Jubany, 
amb sabors molt intensos i 
tècnica culinària al darrere. 
Era una cuina oberta, amb 
música, els cuiners vestíem 
una samarreta negra i no un 
uniforme, no hi havia estova-
lles... Ja des de bon principi 
sempre teníem ple, i hi havia 
molt bon ambient.

A Catalunya, un dels 
temes que més preocupen el 
sector de l’hostaleria és la 
falta de personal, sobretot 
de cambrers. A Singapur es 
troben amb el mateix pro-
blema?

Sí. D’entrada, aquí l’hosta-
leria tampoc està molt ben 
vista, els pares no volen que 
els seus fills s’hi dediquin. És 
un país que, només a la ciu-
tat, hi ha 8.000 restaurants, 
i menjar i beure és l’esport 
nacional, però normalment 
parlem de negocis que solen 
passar de pares a fills. El pro-
blema de trobar personal és 
molt greu. A Singapur funci-
ona el sistema per quotes: el 
govern protegeix molt el tre-
ballador local. Per exemple, 
si per obrir un restaurant 
necessites 10 treballadors, 
tots hauran de ser locals. 
Al cap de tres mesos, pots 
començar a fitxar estrangers, 
atenint-se a un sistema de 
quotes, i si un dels treballa-
dors locals plega, potser farà 
que un treballador estranger 
també hagi de marxar. És 
molt complicat.

Té treballadors catalans 
treballant amb vostè?

Al principi sí. Érem sis 
catalans. Si tens un restau-
rant català, has de tenir tre-
balladors catalans. A final de 
mes t’afecta (per les quotes), 
però també et dona imatge. 
Però com a tot arreu, amb 
els anys alguns han anat ple-
gant, no és fàcil adaptar-se a 
un país nou i a una cultura 
tan diferent.

En un moment donat, 
vostè decideix reorganitzar 
la seva vida professional 
perquè vagi en consonància 
amb la seva vida personal. 
Hi ha un canvi de feina, i 
comença a treballar a SATS.

Aquest canvi és arran de 
tenir fills. L’Eloi va néixer el 
2017 i l’Elsa, el 2018, i quan 
la nena va fer 1 any vaig veu-
re que m’estava perdent mas-
sa coses, que havia d’intentar 
passar més temps a casa. 
Amb l’hostaleria és com-
plicat, perquè hi dediques 
moltes hores. I vaig decidir 
buscar una feina que em 
permetés passar més temps 
a casa. SATS m’oferia aquest 
canvi, una empresa que es 
dedica a preparar els càte-
rings per a l’aeroport, fèiem 
uns 60.000 menjars diaris.

Aquest canvi d’estil de 
vida professional, què li va 
aportar?

M’ha aportat veure la vida 
d’una altra manera, tenir clar 
que no tot era treballar, que 
també s’ha de viure. S’ha de 
treballar, ens n’hem fet un 
fart, però a vegades val més 
poder passar temps amb el 
que t’importa.

L’hostaleria és un ofici 
que et treu molt temps 
personal i per gaudir de la 
família i els amics.

Totalment. Jo recordo que 
els meus pares, els caps de 

setmana, només els veia si 
anava a treballar. Els estic 
molt agraït, però no volia 
això per als meus fills.

La seva trajectòria a l’em-
presa SATS acaba i actual-
ment treballa com a xef exe-
cutiu d’innovació culinària 
a Sodexo.

Sodexo és una multinaci-
onal francesa que compta 
amb un càtering corporatiu 
i dona de menjar a diferents 
escoles, hospitals i empreses 
corporatives.

Què li diria a una persona 
que es vol introduir al món 
de la cuina? Quins consells 
li donaria?

Primer de tot que es formi, 
avui en dia és bàsic. Sense 
titulació, per exemple, jo 
no podria estar a Singapur, 
perquè el govern et demana 
titulació i experiència. Aga-
far-s’ho amb moltes ganes i 
aprendre l’ofici, que tinguin 
una base forta, que voltin tot 
el que puguin, i que surtin 
a l’estranger, que enriqueix 
molt, com a persona i com a 
professional.

Quan parlem de xef execu-
tiu d’innovació culinària, a 
què ens referim? Quin és el 
seu dia a dia?

En el meu dia a dia, no tinc 
un lloc fix on estigui presen-
cialment. A Sodexo portem 
60 operadors a Singapur i 
40 a Malàisia. No tenim una 
cuina central on distribu-
ïm el menjar cap a aquests 
llocs, sinó que per a cada lloc 
tenim un restaurant i un 
xef. El meu paper és intentar 
aportar idees noves, produc-
tes nous, creació de menús, 
nous sistemes operatius, tot 
per alleugerir el procés dels 
que hi treballen i del client.

Hi aporta algun toc de la 
cuina catalana?

Sempre que puc, sí. Estic 
aprenent molt. Singapur és 
una ciutat multicultural, i 

“En arribar a 
Singapur érem 

pocs els que 
fèiem cuina 

catalana. Tot i 
això, Catalunya 
era un referent 

brutal” 

“Les estades a 
París em van 
obrir els ulls”

“El problema de 
trobar personal 

és greu”

“Recomano 
formar-se, 
aprendre 

l’ofici i sortir 
a l’estranger. 

Enriqueix com a 
persona i com a 
professional”

nosaltres podem distribuir 
menjar, per exemple, des de 
treballadors que necessiten 
carbohidrats per desenvo-
lupar la seva feina fins a 
empreses que volen una cui-
na més refinada, que tenen 
moltes ètnies i categories 
de personal diferents amb 
càrrecs més importants, i en 
aquests casos hi ha d’haver 
menjar per a tothom i hem 
de trobar l’equilibri en els 
menús. Però sempre que puc, 
pa amb tomàquet.

El seu futur passa per 
tornar a casa, a Prats de Llu-
çanès?

A Prats és difícil sobre-
viure fins i tot fent cuina 
catalana. No tinc intenció de 
tornar-hi a treballar, potser 
algun dia per retirar-nos o 
per venir de vacances a veure 
la família. Però per treballar 
és complicat.

Quins vincles té amb la 
comarca?

Abans, sent de Prats, quan 
volies fer alguna cosa havies 
d’anar a Vic, a Manresa o 
a Berga. Avui dia, amb les 
millores de les comunicaci-
ons és molt ràpid arribar-hi, 
i aquest fet també vol dir 
que la gent també marxa 
més ràpid del poble. Ja no 
es fa tant la vida de poble, 
Prats era un bullici de gent. 
Tot això s’ha perdut, i des 
que vaig marxar fins ara hi 
he trobat molta diferència. 
Per mi era el millor poble 
del món i pensava que mai 
en marxaria. I t’adones que 
el món és molt gran i que et 
pots muntar la vida on sigui 
si trobes el què i el qui. I vin-
cles professionals, som socis 
amb Nandu Jubany.

La seva carrera és una 
trajectòria d’èxits. Com la 
definiria vostè?

Si et pots dedicar al que 
t’agrada i viure’n, ja és un 
èxit. Ha sigut un viatge 
molt bonic, i encara queda. 
Són gairebé 30 anys d’ofici, 
però comparat amb els meus 
referents, el meu pare va 
començar amb 13 anys i es 
va retirar cap als 70, encara 
em queda, jo no sé si aguan-
taré tant. M’ha anat bé, estic 
content, vaig motivat a la 
feina i m’agrada el que faig. 
Però l’èxit més gran és trobar 
el punt d’equilibri entre la 
feina, la família i el temps 
lliure.

Els projectes de futur pas-
sen per Singapur?

De moment, el futur més 
pròxim, sí. Estic molt centrat 
en la feina actual, hi ha molt 
marge de creixement que 
em permet conèixer molta 
gent. És el moment de posar 
la llavor perquè el futur més 
pròxim sigui molt sòlid.

Versió extensa 
de l’entrevista 
al cuiner Jordi 
Noguera, en 
format vídeo
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ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL

Aprovada inicialment la modificació parcial del reglament regulador de les 
bases de concessió de subvencions de l’Ajuntament de Campdevànol, per 
acord del Ple extraordinari de data 27 de desembre de 2022, de conformitat 
amb els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 63 
del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny, se sotmet el text de la modificació a 
informació pública pel termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l’en-
demà de la seva publicació mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Provín-
cia de Girona i al tauler d’anuncis de la Corporació, perquè els interessats 
puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i els suggeriments 
que estimin pertinents. 

S’ha procedit a la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona número 248, de data 30 de desembre de 2022, i al portal de 
transparència de la seu electrònica de l’Ajuntament de Campdevànol <htt-
ps://campdevanol.eadministracio.cat/transparency/10bc6134-5aff-47c6-
a921-61be0c6faa45/> per a la seva consulta.

donaciÓ de sang gener 2023

Informació i cita prèvia a:                                                o  al 93 557 35 66

Població dia Hora Lloc 
Folgueroles dilluns 3 de 10 a 14 i de 17 a 20.30 Pavelló Les alzines 

Vic dimarts 3 de 10 a 14 i de 17 a 21 Hospital de la santa creu

Taradell
donació de sang i plasma

dilluns 16 de 10 a 14 i de 17 a 21 centre cultural costa i Font

els Hostalets de Balenyà
donació de sang i plasma

dissabte 21 de 10 a 14 i de 16 a 20.30 La Pista

sant Pere de Torelló diumenge 22 de 10 a 14 centre cultural i Recreatiu

Vic
donació de sang i plasma

dilluns 23
dimarts 24

de 10 a 14 i de 17 a 21 Hospital de la santa creu

centelles dissabte 28 de 10 a 13,30 i de 16.30 caP
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“Digueu, què us en sembla? I si fos 
veritat, que hagués nascut verita-
blement a Betlem”, Jesús, contra 
tot pronòstic. Qui s’ho pot creure? 

Vols dir que més aviat no hauria d’haver arribat al 
món en un palau, com havia fet Siddharta Gauta-
ma Buda (564 aC)? O bé més aviat haver encapçalat 
una revolta militar per conquerir el país i el món, 
com hauria fet Mahoma (632)? Què és això d’apa-
rèixer en una bauma de pastors, al suburbi de la 
capital? Més aviat hauria d’haver nascut al centre 
de la plaça, si era un personatge tan important!

En aquestes festes de Nadal, us convido a resse-
guir els versos del poeta i cantant belga Jacques 
Brel (1978) amb el seu poema Dites, si c’était vrai 
(digueu, si fos veritat); una peça que ell mateix 
recita, no canta, lànguidament, gairebé en una cer-
ta angoixa, amb el so de l’orgue de fons, en la sete-
na pista del seu disc Au printemps (A la primavera) 
del no tan llunyà 1958; quan acabava de néixer la 
seva tercera filla, Isabelle. Ressegueix els princi-
pals fets de la vida del fill de Maria de Natzaret i de 
quina manera podria ser sorprenent si fos veritat el 
que s’explica d’ell, com incideix en la vida concreta 
de les persones, en la meva vida. Ai, si fos veritat, 
aleshores tot canviaria! Es pot endevinar que, com 
a pare, es plantejava com explicar l’Evangeli a les 
seves filles Chantal i France, perquè fos la veritat, 
bella, bonica.

“Si els reis mags realment haguessin vingut de 
tan lluny, per portar-li l’or, l’encens i la mirra.” 

L’or etern incorruptible, inoxidable. L’encens ofert 
només als déus. La mirra anunciant la mort però 
també la resurrecció. Per Nadal, aquests són els 
colors que protagonitzen totes les decoracions: el 
daurat i el vermell, l’or i la sang del sacrifici de la 
creu. Potser l’encens és ara la llum del món, perquè 
en el més profund del solstici d’hivern, engeguem 
llums i fanals, per corroborar que Crist continua 
sent la llum del món (Jn 8,12); la llum de l’amor 
més veritable, de la generositat i la fraternitat, 
més que no pas maleir les foscors de la guerra i del 
sofriment més absurd causats per l’egoisme humà. 
Ens volem recordar una vegada i una altra que una 
llumineta, per petita que sigui, acaba esquinçant 
la foscor més espessa, contra el que diu el nigro-
mant del Hòbbit: “No hi ha llum que pugui vèncer 
la meva foscor!”. 

“Digues, i si fos veritat tot el que varen escriu-
re d’ell, Lluc, Mateu i els altres dos. Imagina’t que 
fos veritat el cop de les noces de Canà” (Jn 2). T’ho 
imagines? Que un líder espiritual estigués a favor 
de la festa, de transformar l’aigua en vi, que no 
volgués que el dol i les penes abasseguessin el cor 
humà, sinó que ens digués que Déu desitja la joia, 
que les persones visquin en la veritable alegria, 
aquella que brolla del cor satisfet i en pau! 

Si realment el que els evangelistes varen escriure 
d’ell fos cert, voldria dir que Jesús era algú com un 
altre, però que va anar tan a fons en la seva troba-
da amb Déu, que no va voler-se-la quedar per ell 
mateix, sinó que la va compartir fins a l’extrem, 
fins al final (Lc 22,42). A qui se li podria acudir 
que un savi filòsof o un profeta prodigiós acabés 

tan malament als ulls de tothom, menyspreat i con-
demnat per les elits socials, pels ben vistos, pels 
que es creuen que ho fan tot bé, que Déu els ha de 
demanar permís per existir?

“I t’imagines que fos veritat el truc de Llàtzer?” 
fent-lo sortir del sepulcre (Jn 11), demostrant cla-
rament davant tothom que ell era el senyor de la 
vida, que podia retornar la vida a qui cregués en 
ell i respongués a la seva paraula? Qui seria capaç 
d’abandonar la pròpia vida, l’única que tenim, en 
un Déu del qual no tenim una evidència ni una 
prova i que, en canvi, promet donar-nos, únicament 
per la fe en ell, l’autèntica vida?

“T’imagines que els nens tinguessin raó quan 
se’n van a dormir a la nit? Ja sabeu, quan diuen 
pare nostre i mare nostra?”. Sí, perquè sens dubte 
Nadal és una festa per als nens, per a les famílies 
dels nens, ara que van tan escassos. Dic jo, no sé 
quin país estem preparant per al futur, per quina 
Catalunya optem com a societat, si no creiem en 
els infants! Si no els ensenyem el parenostre, que 
demana que la terra sigui un cel, que hi pot haver 
un món millor, més just per a tothom! Perquè ens 
recorden que som com ells, que portem llur inno-
cència dins del cor i que sols així som capaços de 
retrobar, en les pròpies arrels, en la pròpia experi-
ència, el sentit i la bondat de la promesa de la vida. 
Perquè la felicitat només serà plena per als qui es 
facin com ells (Lc 18,16): tendres, innocents, con-
fiats, dependents, senzills, directes, transparents. 
Sort que encara resten engrunes d’infància dins del 
nostre cor!

I acaba Brel, “realment, si fos veritat tot això, jo 
diria que sí. Oi tant, diria sí, perquè és tan bonic tot 
plegat, quan es creu que és veritat!”. Si és bonic és 
veritat, diu un principi del relat. I doncs, la història 
de Jesús és tan bonica, alhora tan inversemblant, 
que ha de ser veritat. Tan sols vivint-la serà possi-
ble que ens canviï la vida. 

EL 9 NOU

Cada inici d’any és un 
moment propens per fer pro-
pòsits i expressar desitjos. Els 
d’aquest 2023, un any previ-
siblement complicat perquè 
arrenca després que la crisi 
de la covid-19 s’encadenés 
amb l’esclat de la guerra 
d’Ucraïna en un món amena-
çat pel canvi climàtic, estaran 
marcats per la incertesa. 
L’evolució de l’economia i del 
preu de l’energia són dues de 
les incògnites que planen a 
l’horitzó d’un exercici en què 
el focus informatiu a escala 
local també estarà posat a les 
eleccions municipals del mes 
de maig. 

Aquestes eleccions, que 
renovaran els consistoris 
dels 80 municipis d’Osona, 
el Ripollès i el Moianès, 
arriben en un moment en 
què els ajuntaments fan 
mans i mànigues per man-
tenir serveis públics sense 
castigar més del compte les 
butxaques dels contribu-
ents en un context d’alça de 
preus. Aquesta alça, tot i la 

moderació de l’IPC a final 
d’any –la dada provisional 
del desembre és del 5,8%–, 
previsiblement encara es 
mantindrà durant mesos. Un 
indici n’és la inflació subja-
cent, un càlcul que no té en 
compte els preus de l’energia 
ni els aliments no elaborats. 
Acaba l’any en el 6,9%. És 
a dir, el corrent de fons a la 
curta apunta a un escenari 

de preus alts. Per pal·liar-ne 
l’impacte el govern espanyol 
ha rebaixat l’IVA del 4% al 
0% d’aliments de primera 
necessitat, ha acordat un xec 
de 200 euros per a famílies 
amb rendes de fins a 27.000 
euros i manté la rebaixa d’im-
postos sobre electricitat i gas. 
La bonificació de 20 cèntims 
el litre dels carburants s’eli-
mina. Són accions que no són 

solucions, però poden ajudar 
davant d’un empitjorament 
de la situació econòmica. En 
aquests moments, i això ja es 
va viure a la crisi del 2008, 
cal tenir present la neces-
sitat de teixir una xarxa de 
seguretat que eviti l’exclusió. 
L’evolució de l’euríbor, que 
ha acabat l’any per sobre del 
3%, anticipa alces importants 
a les hipoteques variables. 
Caldrà estar atents a aquest 
impacte. Un eventual alto el 
foc a la guerra, l’evolució de 
l’epidèmia de la covid-19 a la 
Xina i el control de la inflació 
són factors que, interrelacio-
nats, poden desvelar la incòg-
nita de la gran pregunta de 
com serà aquest 2023. 

I si fos veritat!

Arrenca el 2023: un any 
marcat per la incertesa

Jordi Castellet  
Teòleg i escriptor

Per quina societat optem, si no 
creiem en els infants!



OPINIONOU9EL

2 plats
+ postres

Menú
De dimecres
a divendres per

8
C. Major, 8
Sant Pere de Torelló
encàrrecs:
665 75 99 94 - 931 94 07 29
lacuinadeloscar@gmail.com

DiSSabTe i DiuMenge
Paelles, fideuàs, pollastres 
a l’ast, conill a l’ast...
per enCÀRReC.

A la botiga també trobareu:
· Canelons
· Bacallà amb xamfaina
· Catxopos i milaneses
   i molts més plats...

Cada dia fem canvis
a l’estoc...

per anar renovant plats!

VIC

MANLLEU

CENTELLES

RODA DE TER
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En un seguit d’articles vaig deixar 
constància dels problemes soci-
econòmics de Manlleu. Del seu 

atur constantment més de cinc punts per sobre del 
d’Osona. Del seu PIB davallant brutalment respec-
te al de l’entorn. Un deute municipal desbocat, etc. 
I que una de les principals causes dels mateixos 
havia estat una governança molt defectuosa tant 
d’alguns dels electes com també d’alguns alts fun-
cionaris vitalicis que no honoraven les seves res-
ponsabilitats, per sort no tots.

Si sobta que focalitzés tant en aquest punt de la 
governança pública, només cal esmentar l’exemple 
de l’Argentina, ara campiona del món. País molt 
gran i ric, farcit per descendents d’immigrants 
amb el que pressuposa de gent valenta, disposada 
a treballar fort i que té un índex de pobresa del 
50%, dels més alts del món, quan paradoxalment 
en la postguerra ens va salvar de la fam. Cert, és 
lluny de les vies comercials mundials, però això no 
és el seu principal problema. Ja sura amb el judi-
ci i condemna de Cristina Fernández de Kirchner, 
esposa de president, després presidenta i ara vice-
presidenta. Ja ho diuen els argentins sobre algu-
nes obres públiques: “La pagamos sí, pero no la hici-
eron”. El contrast amb Austràlia o Nova Zelanda 
és brutal, aquestes dues nacions també australs i 
d’immigrants, amb una bona governança, fruit de 
l’enfocament diferent de l’àmbit públic entre els 
que provenen del món anglosaxó enfront del món 
hispànic, fa que gaudeixin d’uns nivells de vida i 
felicitat dels millors del món. Crec que ningú pot 
discutir que el contrast entre les dues governances 
és decisori entre situacions tan oposades. En una 
de les seves anàlisis, l’economista austríac i Pre-
mi Nobel Friedrich von Hayek ja indicava que “les 
virtuts que el poble britànic posseïa en grau supe-
rior a quasi tots els altres pobles, exceptuant tan 
sols alguns dels més petits com el suís i l’holandès, 
foren independència i confiança en si mateix, inici-
ativa individual i responsabilitat local, eficaç pre-
dilecció per l’activitat del voluntariat, consideració 
cap al pròxim i tolerància per la diferència i l’es-
trany, respecte del costum i la tradició, i un sa recel 
del poder i l’autoritat”. Comparant amb l’herència 
deixada per l’hegemonia castellana, que patim aquí 
i a Llatinoamèrica, es poden trobar explicacions 
sobre bona o mala governança i les conseqüències.

Tornant a la llera del Ter, s’han d’apuntar els 
potencials de Manlleu, que hi són, els que ens pro-
jectaran al futur. La seva gent és el primer, tant els 

de sempre, molts descendents dels que va atraure 
l’energia barata del Ter a treballar de valent i dels 
que sortiren autèntics forjadors d’empreses, i en 
sortiren moltes de preuades, com dels actuals immi-
grants. Si ja he indicat que qui emigra demostra una 
voluntat i coratge major de qui roman arrupit en 
el seu lloc nadiu on malda, sols s’ha de procurar 
donar-los eines i oportunitats per reeixir dins els 
paràmetres de convivència social de la societat que 
els acull i que no s’hagin d’espavilar fora d’ells.

Per això entenc com una oportunitat l’aposta per 
l’FP encapçalada pel regidor d’Indústria i Coneixe-
ment, David Bosch, en el projecte de Centre d’In-
novació TechHub dins el Pla d’Actuació Munici-
pal, enfocat juntament amb Cefortem, successora 
del preuat Patronat d’FP La Salle, cap a les noves 
tecnologies aplicades a les empreses. La qual cosa 
juntament amb altres actors, com el projecte de la 
Fundació Albir, aliança per combatre els elevats 
índexs d’abandonament escolar que aglutina els 
ajuntaments de Vic i Manlleu, el Consell Comar-
cal d’Osona, la dinàmica Associació d’Empresaris 
de Manlleu, el Consell Empresarial d’Osona, Ausa 
Futur, la Cambra i la Fundació Impulsa, i que ja 
s’ha adjudicat un contracte del SOC per 1,7 milions 
d’euros per a noves oportunitats per als joves de tot 

Osona. També l’aposta que hauria de ser real i fer-
ma de la UVic per aquesta nova FP, que aprofités 
les potencialitats i donés aquestes oportunitats. La 
UVic no pot pretendre acontentar Manlleu amb un 
curs com el de dietètica, fallit d’entrada. Manlleu 
té majors potencials en els vessants industrials i 
tecnològics i la universitat hauria d’honorar el seu 
projecte de noves infraestructures i equipaments 
del 2018 respecte a la segona ciutat osonenca.

Ara amb el deute municipal controlat, i un cop el 
POUM aprovat, sense haver d’aplicar el dels anys 
80, si aquest inclou facilitar el desenvolupament 
del que projecta, a base de no fer-ho inviable pels 
promotors i propietaris, es pot destapar el tap que 
impedia la creació de nous espais industrials i resi-
dencials. Podem ensems taponar la marxa d’indús-
tries de Manlleu mentre obrim el forat per on de 
noves s’instal·lin. També encertant en el nou tècnic 
municipal que s’ha d’escollir, es pot tenir un factor 
d’impuls des de la governança pública. Només que 
aquest entengui que amb la mateixa llei o regla-
ment en mà es poden impulsar o rebutjar moltes 
iniciatives d’activitats que d’ell depenen, amb la 
mateix llei dic, només entengui això, tindrem molt 
d’avançat. Perquè ja hauríem d’estar tips a Manlleu 
i tot Catalunya de veure com molts dels nostres 
fills talentosos han d’emigrar després d’acabar els 
seus estudis universitaris per la falta d’oportuni-
tats aquí, forjant carreres d’èxits als EUA o altres 
països, per aquests taps per dalt. Destapem-ho i els 
tindrem aquí i no a Denver, Leeds o Maastricht. Per 
sort en l’FP no es pateix aquest problema. Només 
copsar que mentre que l’atur juvenil a Catalunya és 
del 42%, i en canvi ho és del 12% entre els que han 
fet l’FP, es veu on hi ha una solució, on rau l’aposta 
del Centre d’Innovació.

 Per tant, ja tenim el Ter, malgrat haver de supor-
tar l’ACA, ja tenim el territori, ja tenim la gent, ja 
tenim un canvi de mentalitat positiu en la gover-
nança municipal, tant dels actuals com, esperem-
ho, dels que vindran el 2023, ja tenim el POUM, 
ja arranjarem el sector de l’antiga La Piara, acaba-
rem el Teatre Centre, disposarem de nous terrenys 
industrials, potser farem el segon pont tan necessa-
ri, impulsarem la nova FP entre tants actors, Ajun-
tament, UVic, Cefortem, Albir, cadascú en allò seu. 
Seguirem impulsant el comerç, la cultura, l’esport, 
la seguretat, l’atenció a les persones.

Manlleu va tenir un passat industrial brillant, i 
si l’ha mantingut en un cert somort en els darrers 
anys a partir de la crisi del tèxtil dels anys 80, ara 
pot destapar les seves potencialitats per donar als 
seus ciutadans i a Osona totes les oportunitats de 
desenvolupament  reprimides. Manlleu té futur. 
Som-hi.

Josep Pujadas Gil  
Enginyer industrial
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Manlleu amunt. Fora taps

l’atur juvenil a Catalunya és 
del 42%, però aquesta xifra 
es redueix fins al 12% entre 

els que han fet Formació 
Professional

    PUBLICITAT Serveis
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Llotja de Bellpuig (27-12-22)

CONILL: 2,78 (–0,07)
POLLASTRE VIU: 1,22 (=) – 1,45 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 2,43 (=) – 2,55 (=) 
OUS: xl: 2,25 - l: 2 - m: 1,80 - s: 1,40 (+0,01)
GALLINA LLEUGERA: 0,06-0,08 (=) 
GALLINA SEMIPESADA: 0,40 / 0,41 / 0,42 (=)
GALLINA PESADA: 0,50 (=)
GALL VIU: 0,03 (=)
ESTRUÇ: s.c.

Llotja de Vic (30-12-22) 

PORC: 2,193 / 2,205 (=)
GARRINS RAÇA: recollida: 38 / 40 (=)
PARTIDA GRAN: 81,50 / 83 (=)
ANOLLS (des de 351 kg): 5,55 / 5,39 / 5,16 / 4,87 (=)
VEDELLS (fins a 350 kg): 5,60 / 5,40 / 5,21 / 4,99 (=)
FRISONS (+ de 211 kg): 5,02 / 4,94 / 3,68 (=)

FRISONS (fins a 210 kg): 4,86 / 4,76 / 3,26 (=)
VEDELLA (261/300 kg): 5,58 / 5,44 / 5,29 / 4,92 / 4,26 (=)
VEDELLA (221/260 kg): 5,64 / 5,48 / 5,33 / 5,01 / 4,25 (=)
VEDELLA (180/220 kg): 5,69 / 5,49 / 5,34 / 5,04 / 4,27 (=)
VACA: 4,45 / 4,25 / 4,05 / 3,35 / 2,80 / 2,60 (=)
FRISÓ: 60 / 115 (=) 
ENCREUAT: 120 / 240 (=)
TÒFONA NEGRA 2a qualitat (€/quilo): 150 / 200 / 180
TÒFONA NEGRA 1a qualitat: 500 / 700 / 550

 Mercolleida (29-12-22)

PORC VIU selecte: 1,657 (=) 
GARRÍ 20 kg: 61 (=) 
XAI (23 a 25 kg): 3,96 (-0,44)  
XAI (25 a 28 kg): 4,08 (-0,15)  
OVELLA DE VIDA: 75/u (=)  
BLAT PINSO: 342 (+12)
BLAT PA: 350 (+9) 

MORESC: 320 (+7)
ORDI LLEIDA: 325 (+7)   
COLZA: 552 (+2)

Llotja de Barcelona (20-12-22)

GARROFA: 260/t (=)
GARROFA FARINA: 250/t (=)
SOJA PAÍS: 578/t (+8)
MORESC UE: 315/t (–5)
BLAT: 328/t (–10)
ORDI PAÍS: 320 (–6)
FARINA DE PEIX: 1.550/t (=)
GIRA-SOL: 295 (=)
MILL: 625/t (=)
COLZA: 405/t (=)
SORGO: s.c.

Grans del Lluçanès (19-12-22)

GRA DE COLZA EURONEXT:  531,25 (+2,75)

El servei de venda a domicili 
de Bon Preu ja arriba a 78 
municipis de set comarques

A Osona es fa des de 2019 a Vic, Gurb, Calldetenes, Folgueroles i Sant Julià

El patge reial recull la carta en el 
moment de lliurar la compra
Vic Les famílies que fan la compra en línia 
a Bon Preu per rebre-la a domicili tenen 
l’opció aquest any que el patge reial acompa-
nyi el missatger que porta la compra a casa 
i perquè els infants li lliurin la carta amb 
els desitjos per la nit de Reis. És el cas de la 

família de Vic de la imatge, que fa la compra 
a Bon Preu “aproximadament cada dues set-
manes des de fa més d’un any”, segons expli-
ca Toni Martínez. “Fas la comanda i t’arriba 
a casa sense moure’t. Va molt bé”, explica 
el client, que també destaca que la cistella 
“arriba amb tot tipus de productes i a més 
està molt ben especificat al web”.
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Les Masies de Voltregà

Isaac Moreno

El Barcelonès (77,9%), el 
Baix Llobregat (76,4%) i Oso-
na (76,3%) són, per aquest 
ordre, les tres comarques 
catalanes amb els percentat-
ges més elevats de població 
que compra per internet, 
segons les dades de l’Idescat. 
A les tres comarques el Grup 
Bon Preu hi té obert el servei 
de vendes en línia, ja sigui 
en la modalitat d’entrega a 
domicili (disponible a set 
comarques) o en l’opció de 
recollir la comanda en un 
establiment (disponible en 
un total de 13 comarques). El 
servei de venda per internet, 
que Bon Preu va posar en 
marxa el 2017 en la modalitat 
de recollida en un punt de 
venda i dos anys més tard 
amb l’opció d’entrega a domi-
cili, dona servei ara mateix a 
una massa crítica de 3,4 mili-
ons d’habitants. 

El lliurament a domicili 
es posava en marxa el 2019 
en cinc municipis d’Oso-
na: Vic, Gurb, Calldetenes, 
Folgueroles i Sant Julià. Són 
els únics cinc on es continua 
prestant aquest servei a la 
comarca, però rere seu se 
n’hi han afegit 73 més de sis 
comarques diferents (17 al 
Baix Llobregat, 4 al Barcelo-
nès –incloent 19 codis postals 
de la capital–, 6 al Gironès, 13 
al Maresme, 16 al Vallès Occi-
dental i 17 al Vallès Oriental). 
A l’oferta s’hi han d’afegir els 
21 punts de venda d’aquestes 
i set comarques més (l’Alt 
Camp, l’Alt Penedès, l’Anoia, 
el Baix Camp, el Bages, el 

Garraf i la Garrotxa) on es 
pot fer la comanda per inter-
net i anar-la a buscar a punts 
de recollida com els que hi 
ha, en el cas d’Osona, als 
Esclat de Malla i Vic Nord. 

Des del grup de distribu-
ció osonenc expliquen que 
“la consolidació del negoci 
online és una part cabdal de 
l’estratègia del grup” i “el 
creixement del nostre canal 
online ha estat progressiu”. 
La seva aposta, asseguren, 
s’ha centrat a “oferir un 

servei a preus competitius, 
amb producte de qualitat i de 
puntualitat d’entregues”. Per 
avalar-ho, s’emparen en les 
dades de l’Observatori Tri-
mestral de la Compra Bàsica, 
de ConsumoClaro, segons les 
quals BonpreuEsclat online 
és, per segona vegada con-
secutiva, el supermercat en 
línia més barat i que més bé 
s’ha adaptat a la situació del 
mercat.

La resposta a les coman-
des es fa des del magatzem 

online que Bon Preu té a la 
ciutat logística de Balenyà 
i disposen “d’una flota de 
vehicles totalment equipats 
per portar els productes, 
congelats, frescos i secs, en 
la seva temperatura òptima, 
garantint en tot moment la 
cadena del fred”. Un cop feta 
la comanda, el client pot triar 
rebre la compra el mateix dia, 
l’endemà o fins a 21 dies vis-
ta. La comanda es pot modifi-
car “fins a hores prèvies a la 
recepció”.

Casa Mas, 
Estabanell  
i Pinsos Grau, 
al rànquing 
Cepyme 500

Vic

EL 9 NOU 

La Confederació Espanyo-
la de la Petita i Mitjana 
Empresa (Cepyme) ha inclòs 
les empreses Casa Mas, de 
Castellterçol; Estabanell, de 
Granollers i una important 
cartera de clients a Osona, 
i Pinsos Grau, que té una 
granja a Sant Martí de Cen-
telles, a la darrera onada del 
rànquing Cepyme500, que 
reconeix les 500 empreses 
de tot l’Estat espanyol que 
en el darrer any han liderat 
el creixement empresarial, 
tant pels seus resultats com 
per la capacitat de generar 
valor afegit, llocs de treball, 
innovació i projecció inter-
nacional. Casa Mas, que 
aquest any ha invertit en un 
nou centre de producció a 
Sallent (Bages), té, segons 
l’índex d’aquest rànquing, 
una rendibilitat econòmica 
del 22,64%. La d’Estabanell 
és del 22,75% i la de Pinsos 
Grau, del 18,81%. En altres 
edicions han estat inclo-
ses a Cepyme 500 Egavic, 
Maquinària Industrial Far-
rés, Mecànica Cape, Onnera 
Laundry Barcelona, Tesem, 
Girbau, Array Plàstics, Splen-
did Foods, Seidor, Sodeca i 
Elausa.

Noves formacions a 
la Cambra d’Osona
Vic La Cambra d’Osona ha 
programat nous cursos per 
a treballadors de diferents 
nivells per aquest mes de 
gener. Es dediquen a gestió 
de dades, transformació 
organitzativa, retribucions 
variables, equips de rendi-
ment i captació de clients.
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Un moment de la ruta guiada que va permetre resseguir les diferents cabanes de pedra seca documentades a Oristà

(Pàgina 15)

Un grup de 
voluntaris d’Oristà 
documenta cabanes 
de pedra seca

(Pàgina 16)

Entrevista  
al pianista  
de Prats Jordi 
Armengol

(Pàgina 14)
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Salvador Vilà 
publica un llibre 
amb 20 rutes per 
tot el Lluçanès
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Organitza: Ajuntament d'Alpens

issabte 14 de gener a les 19.00 h a l'església de Sta Maria d'AlpensD .

Plaça Església, 8 - 08589 Pera�ta
C. Indústria, 12 - 08516 Olost de Lluçanès
Mas Vilarrasa - 08589 Sant Boi de Lluçanès
Tel. 93 888 08 52 - Fax. 93 888 08 46 - E-mail: info@betara.cat

La formatgeria
més premiada
de Catalunya

al món

Dilluns, 2 de gener de 202314 LLUÇANÈS

“La música i les arts en general 
ens aporten molt benestar”
Entrevista al pradenc Jordi Armengol, pianista del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana

Prats de Lluçanès

Roser Reixach

La setmana passada, des del 
Palau de la Música Catalana, 
a Barcelona, es va dur a ter-
me el tradicional concert de 
Sant Esteve, que també es va 
retransmetre en directe per 
TV3. Entre els concertistes 
hi havia el pradenc Jordi 
Armengol, que és el pianista 
titular del Cor de Cambra 
d’aquesta institució des del 
1996. En aquesta entrevista 
fa un repàs a la seva feina al 
capdavant d’aquesta forma-
ció i també de la seva trajec-
tòria i relació amb la música.

El concert del dia de Sant 
Esteve és un esdeveniment 
especial?

Sí, és molt especial perquè 
ens reunim tots els cors del 
Palau de la Música, dels més 
petits als més grans. A mi, 
personalment, veure tota la 
calidesa i la il·lusió de tot-
hom que hi participa m’apor-
ta un gran benestar. 

Vostè es va formar a l’Es-
colania de Montserrat. Com 
hi va accedir?

M’agradava molt la 
música i un dia vaig anar 
a Montserrat amb la meva 
tieta Mercè i vaig quedar 
bocabadat d’escoltar com 
cantaven aquells nens. De 
seguida vaig preguntar què 
s’havia de fer per entrar-
hi. Al meu poble llavors 
ja estudiava música amb 
Montserrat Noguera, solfeig, 
piano i flauta, i vivia amb 
molta il·lusió els concerts de 
Nadal que s’organitzaven. La 
meva tieta, per una altra ban-
da, també m’ensenyava piano 
i em va preparar per fer les 
proves i les vaig passar. I va 
ser mentre era allà que vaig 
tenir clar que volia ser músic. 

Tenia precedents musicals 
a la família?

Vinc d’una família a la qual 
agradava estar en contacte 
amb el tema artístic, el meu 
pare i la meva mare havien 
fet teatre, altres parents 
havien cantat a l’Orfeó del 
Lluçanès, el meu avi tocava 
el clarinet i el meu besavi la 
flauta, però cap professional-

però principalment treballar 
el cos, que és el veritable 
instrument de cadascú, i 
també m’interessa ajudar-los 
per tal que puguin adquirir 
criteri propi. Fins al 2018 
vaig estar fent classes de 
piano i de música de cam-
bra a l’Escola de Música de 
Barcelona i ho anava compa-
ginant. En aquests moments 
he fet una aturada en aques-
ta faceta.

Escriu música?
No soc compositor però 

sí que m’agrada fer arranja-
ments. Formo part del trio 
Fool of Music, amb  Mariona 
Pallach i German de la Riva, 
i faig les adaptacions del 
nostre repertori, bàsicament 
música melòdica, musicals 
de Broadway i musicals cata-
lans. També tinc publicades a 
l’editorial Boileau un parell 
d’obres: Improvisació, per 
a flauta travessera i piano, 
i Quan ve la nit, per a veu i 
piano. Les vaig estrenar però 
fa temps que no les interpre-
to. Altres que he escrit les 
tinc guardades al calaix.

Quins passos s’han de 
seguir per arribar a ser un 
bon intèrpret? 

Primer de tot, tenir uns 
bons mestres i a més voler 
aprendre i compartir. Jo puc 
dir que gràcies a tot el que 
he compartit amb els can-
tants que he acompanyat he 
après molt. També es neces-
sita molta disciplina, molta 
humilitat, i sobretot moltes 
ganes de descobrir, perquè 
no és que arribis un dia a ser 
un bon intèrpret i ja està, 
sempre es pot aspirar a més. 

Què li aporta la música?
La música i les arts en 

general ens aporten molt 
benestar, molta comunió 
amb nosaltres mateixos i 
amb els altres, ens eleven. 
Jo tinc la sort de poder-la 
gaudir des de fa molts anys i 
com he dit, també de poder-
la compartir amb altres 
persones, no només amb els 
intèrprets sinó també amb el 
públic. A vegades penso que 
per a mi és una necessitat 
d’expressar, de crear...

Creu que la música està 
prou promocionada al nos-
tre país?

En aquest país hi ha molta 
tradició artística i penso que 
s’hauria d’haver donat més 
suport a tot això des de les 
institucions. Veiem que mol-
tes persones han tingut el 
seu reconeixement quan han 
tornat però abans han hagut 
de formar-se a fora. 

“Cal molta 
disciplina, molta 
humilitat i ganes 

de descobrir”

ment. La meva àvia m’expli-
cava que els diumenges a la 
tarda després de dinar agafa-
ven la guitarra i es posaven 
a cantar per aquietar unes 
vicissituds d’uns anys que no 
van ser fàcils. A mi m’agrada 
dir que soc hereu de tot això.

Quina formació musical 
va seguir després de passar 
per Montserrat?

A l’Escolania hi vaig estar 
quatre anys, fins als 14, i 
allà vaig fer veu, piano, violí 
i orgue. Després m’hauria 
agradat poder seguir-ho tot 
a la vegada però era impos-
sible, havies de compaginar 
aquests estudis amb el bat-
xillerat. Vaig decidir-me pel 
piano perquè vaig adonar-
me que és un instrument 
molt complet, que tant pots 
disfrutar-lo tocant sol com 
compartint-lo per exemple 
amb un grup de música de 
cambra. Per estudiar-lo vaig 
assistir a l’Escola de Música 
de Barcelona i al Conservato-
ri de Tarragona, i també vaig 

passar un any a Freiburg, a 
Alemanya. 

De quina manera va acce-
dir a ser el pianista titular 
del Cor de Cambra del 
Palau? 

Anava al Palau de la Músi-
ca a acompanyar una cantant 
a un concurs per seleccionar 
una solista soprano, i el 
director del cor de cambra, 
després d’escoltar-me, em va 
proposar si m’interessaria 
formar-ne part. 

Quines tasques li supo-
sen?

Em van fer unes proves 
i em van acceptar. Com a 
pianista titular he d’assistir 
a tots els assajos, col·laborar 
quan m’ho demana el direc-
tor, i anar a tots els concerts 
programats. 

Amb aquesta formació té 
moltes actuacions al llarg de 
l’any? De quin tipus?

El Cor de Cambra del Palau 
és un cor professional i per 
això viatgem allà on ens con-
tracten, a Catalunya, a l’Estat 

espanyol i també a l’estran-
ger. Oferim diferents tipus 
de concerts, alguns amb 
orquestra, altres amb grups 
de cambra, o amb grups ins-
trumentals diversos. I a més 
com que som molt versàtils, 
el nostre repertori abasta 
tot tipus de gèneres i estils. 
Com a fet destacable d’en-
guany és que estem fent la 
gira “El cançoner popular 
contemporani. 100 anys de 
l’Obra del Cançoner Popular 
de Catalunya”, amb motiu 
d’aquesta celebració. En 
aquesta actuació presentem 
una selecció de les cançons 
recollides en aquell temps, 
amb una mirada actual i amb 
arranjaments de diferents 
compositors catalans. 

A part de ser el pianis-
ta del Cor de Cambra, ha 
impartit durant anys classes 
de música. Com se sent en 
aquest vessant?

M’agrada molt poder donar 
eines als alumnes perquè 
puguin treballar instruments 

“Molta gent 
ha hagut de  

formar-se fora 
del país”
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Jordi Armengol

“Em vaig decidir 
pel piano perquè 
és un instrument 

molt complet”
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DIJOUS 5 DE GENER
CAVALCADA DE REIS

A Santa Creu de Jutglar
a les 5 de la tarda
A Olost
a les 6 de la tarda

Passejada amb ponis:
de 3 a 2/4 de 6 de la tarda
Resta d'activitats: de 4 a 8 de la tarda
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports
Venda d'entrades al pavelló

DILLUNS I DIMARTS
2 I 3 DE GENER
OLOST PARK

Activitat familiar
Hora: de 5 a 7 de la tarda
Lloc: a l'Espai Activa't

Nadal a Olost i a Santa Creu de Jutglar
DIMECRES 4 DE GENER
APRÈN A FER
UN TORTELL DE REIS

Feliç Any 2023!Feliç Any 2023!
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Vic

M.E.

El guia turístic i consumat 
excursionista vigatà Salvador 
Vilà, que durant uns anys 
va viure al Lluçanès i que hi 
manté estrets vincles famili-
ars, és l’autor de Lluçanès, un 
llibre que recull un total de 
20 excursions que conviden 
a redescobrir, pam a pam i 
en família, aquesta comarca 
natural. Es tracta d’un dels 
últims títols de la col·lecció 
“Els camins de l’Alba”, de 
l’Editorial Alpina, i es va 
presentar dijous passat a la 
llibreria Muntanya de Lli-
bres, de Vic, que es va omplir 
a vessar per a l’ocasió.

“Feia temps que m’havia 
passat pel cap de fer una 
guia sobre el Lluçanès però 
ho tenia en somort; la seva 
trucada m’ho va desvetllar”, 
explicava dijous Vilà. Es refe-
ria a la trucada que li va fer 
Xevi Cortacans, propietari de 
Muntanya de Llibres i prin-
cipal instigador del projecte. 
“Era una de les carpetes 
que teníem obertes: la gent 

ens demanava rutes per fer 
al Lluçanès”, va apuntar el 
mateix Cortacans.

Vilà es va marcar com a 
objectiu resseguir “tots els 
confins” del Lluçanès, un 
territori d’uns 400 metres 
quadrats que compta amb 

13 municipis i 16 pobles. Per 
quadrar-ho amb les 20 rutes 
que li proposava l’editorial, 
ha pogut dissenyar una ruta 
per cada una de les 20 parrò-
quies que conformen l’actual 
arxiprestat. També va tenir 
clar, des del primer moment, 

que no volia limitar-se a des-
criure itineraris, tenia ganes 
d’“explicar coses”, amb la 
intenció de fer “més amena” 
cada caminada. És així com, 
en les diferents rutes, el 
lector hi descobrirà on van 
acampar els cartaginesos, 

El Lluçanès, pam a pam
El guia turístic i excursionista Salvador Vilà proposa 20 rutes per redescobrir en família tot 
el Lluçanès. El llibre forma part de la col·lecció “Els camins de l’Alba”, de l’Editorial Alpina
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Salvador Vilà, acompanyat per Miquel Rius, dijous durant la concorreguda presentació a Muntanya de Llibres

on es van “esbatussar” els 
romans o quins camins res-
seguien maquis o traginers. 
Cada ruta convida a fixar la 
mirada en creus, ermites o 
oratoris, però també baumes, 
codines, miradors o les grans 
masies lluçanenques. “És 
un territori molt divers que 
dona per a molt”, va remarcar 
Vilà, tot confessant que, per 
ell, el Lluçanès és “una his-

tòria d’amor”. En aquest cas, 
un amor doble: la seva dona, 
filla de Perafita, i l’encant 
del mateix territori.

En la presentació, Miquel 
Rius, un dels companys de 
caminades –“i de vida”–, va 
destacar el caràcter “disci-
plinat, pacient, persistent o 
meticulós” de Vilà, virtuts 
que han esdevingut fona-
mentals per tirar endavant 
un llibre “d’aquestes caracte-
rístiques”; un llibre carregat 
de llegendes, històries o 
anècdotes que enriqueixen 
aquesta nova mirada sobre 
el Lluçanès. Les 20 rutes, la 
majoria circulars, tenen una 
durada d’entre dues i cinc 
hores.

Vilà ha ‘quadrat’ 
les rutes amb les 
parròquies que 
té el Lluçanès 
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activitats del gener 
a sant FeliU sasserra

Dimarts, 3 de gener
UP’S de Nadal – MalabarS

Tarda, a les 16.30.

a l’ateneu.

Dijous, 5 de gener
arrIbada de SSMM 

elS reIS de l’OrIeNT

Tarda, a les 18.00.

arribada per la carretera d’Oristà.

ajuntament
Sant Feliu Sasserra

Ajuntament
de Sant Boi de Lluçanès

www.santboidellucanes.cat

A les 18.00, A l’entrAdA del 
poble, ArribAdA de
ssMM reis de l’orient

5 de gener
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Prestigiar la pedra seca 
Oristà amplia l’inventari de cabanes de pedra seca gràcies a un col·lectiu del poble que ho fa de manera voluntària

Oristà

Roser Reixach

Vint-i-quatre fitxes de caba-
nes de pedra seca són les que 
s’han afegit a l’inventari del 
patrimoni d’aquesta població 
gràcies a la feina realitzada 
pel col·lectiu La Bombolla 
Caminadora, integrat per 
Jordi Bolea, Rosa Cabré i 
Marta Simón. Tots tres van 
iniciar aquest projecte enmig 
de la pandèmia quan no es 
podia sortir del municipi i 
feien trajectes a peu “que ens 
van fer adonar de la riquesa 
que teníem al voltant”. Va ser 
llavors que es van fixar en la 
nombrosa quantitat de cons-
truccions d’aquesta tipologia 
i van decidir localitzar les que 
hi havia inventariades i bus-
car-ne de noves. 

En aquells moments n’hi 
constaven 17 al Mapa de 
Patrimoni de la Diputació, 
gràcies a la feina que s’havia 
realitzat l’any 2008 impulsada 
per l’associació Solc, música i 
tradició al Lluçanès. Ells van 
partir d’aquestes referències 
i han revisat tota la docu-

mentació i han actualitzat 
les dades afegint-hi fotos 
del moment present en cada 
fitxa, cosa que permet veure 
quina evolució han tingut 
aquestes construccions.

Expliquen que han anat 
descobrint les cabanes a 

vegades per casualitat men-
tre caminaven, fent rutes en 
vehicle, i també gràcies a la 
informació proporcionada per 
persones del municipi que 
les havien utilitzat o que en 
coneixien la ubicació. Com a 
curiositat, la mateixa setmana 

que van fer la presentació 
pública al veïnat, amb una 
sortida in situ per mostrar-ne 
dues de les més comuns, van 
localitzar-ne de noves: “La 
brigada municipal va netejar 
un camí i en aquest trajecte 
n’hi havia un parell que esta-

ven totalment tapades per 
la vegetació i de les quals no 
en coneixíem l’existència”. 
Ara ja amb un cert bagatge, 
quan fan treball de camp 
van equipats habitualment 
“amb un mòbil, una brúixola, 
un metre, uns binocles, una 
càmera i una fitxa tècnica 
per omplir”, on detallen la 
ubicació, l’accessibilitat, l’ús 
actual, la forma, els materials, 
la disposició de les pedres o 
l’estat de conservació, entre 
altres observacions.

El col·lectiu, després de la 
feina realitzada, ha constatat 
que la tipologia predominant 
d’aquestes cabanes en el seu 
municipi és la de planta rec-
tangular, però també n’han 
descobert amb planta circu-
lar i amb planta quadrada. 
Quant a la coberta, “la més 
habitual és de falsa cúpula a 
les de planta circular i a dues 
aigües les rectangulars”, tot 
i que n’han trobat una amb 
volta de canó. Afegeixen que 
també és interessant observar 
els diferents tipus de llindes 
usades, les obertures i la 
disposició interior, amb forní-
cules, armaris, lleixes, i a part 
remarquen que hi han trobat 
alguns objectes i eines aban-
donades com un penjador, 
un aplanador, un volant, una 
maça i algunes inscripcions a 
les pedres. Han pogut consta-
tar que gran part d’aquestes 
construccions es van deteri-
orant si no s’utilitzen, “per la 
invasió del bosc o pels efectes 
del clima”... i a més han com-
provat que algunes que esta-
ven relativament en bon estat 
el 2008 ara gairebé estan 
derruïdes. Altres han tingut 
més sort i això ha estat “gràci-
es a certs propietaris que han 
vetllat per mantenir-les” i que 
algunes, molt poques, encara 
tenen a l’actualitat alguna 
funció. 

A part de continuar en la 
recerca de noves cabanes, 
perquè encara els queda part 
del municipi per recórrer, es 
plantegen completar la infor-
mació de cadascuna en relació 
amb la propietat del terreny, 
la història, i recopilar curi-
ositats o anècdotes. També 
s’han posat en contacte amb 
experts en reconstrucció i 
manteniment de pedra seca, i 
tenen previst fer un llistat de 
possibles actuacions de reha-
bilitació o neteja de l’entorn. 
Per aquest motiu animen a 
tothom qui vulgui a afegir-
se al projecte en qualsevol 
tasca o proporcionant dades, 
modificant-ne o ampliant les 
ja existents,  i que entre tots 
s’adonin “de la necessitat de 
preservar aquest patrimoni”.
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Un moment de la ruta guiada per les diferents cabanes de pedra seca
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Agroalimentari Alimentació i distribució 

Empreses analitzades 16 10

Patrimoni net conjunt   208.445.431 €     631.458.652 €

Facturació conjunta   1.335.827.142 €      3.406.979.152 €

Resultat net conjunt   27.960.146 €     100.521.594 €

Variació facturació 2020-2021 (+) 0% 6,1%

Variació resultat net conjunt (+) -58,6% 24,6%

Personal assalariat conjunt   2.899     11.694 

26 empreses amb una xifra de negoci conjunta de 
4.800 milions d’euros i 128 milions de benefici
Vic En aquesta segona, i darrera, entrega del Dossier Empre-
ses, amb els comptes de les societats d’Osona, el Ripollès i el 
Moianès que superen els 20 milions de xifra de negoci, s’ana-
litzen 26 companyies. Entre aquestes, al grup de l’alimentació 
i la distribució hi ha Bon Preu i Casa Tarradellas, que jun-
tament amb La Farga són les que superen els 1.000 milions 
de facturació. Totes dues, cadascuna amb les particularitats 
pròpies del seu àmbit de negoci, són el motor i referència de 
dos sectors (quan hi afegim l’agroalimentari) que l’any 2021 
van facturar 4.800 milions i van generar 128 milions de bene-
fici. El sector porcí ha estat molt pendent del mercat xinès i 
al final les 16 empreses del grup agroalimentari han igualat 
la facturació de 2020. A l’anàlisi hi falten els comptes que 
s’han lliurat més tard al registre mercantil. Són els de Pinsos 
Victòria, Serveis Turístics les Cabanyes, Càrniques d’Osona, 
Promic, Indústrias Cárnicas Montronill, General Pecuaria i 
Granges Terragrisa. El grup alimentari Sosa Ingredients, del 
Moianès, s’ha traslladat al Bages.

Vic/Ripoll

Isaac Moreno

Sic Outsourcing. Apuntin 
aquest nom i els animem a 
arribar a la pàgina 23 per 
aprofundir en la seva història. 
És una empresa constituïda a 
Vic l’any 2018 i que després 
de tres exercicis de funciona-
ment va tancar el 2021 amb 
una facturació de gairebé 33 
milions d’euros i una plantilla 
de 1.171 treballadors. Ara bé: 
algú ha vist alguna nau en 
algun polígon d’Osona amb 
aquest nom? Difícilment l’hi 
trobaran. La picaresca que 
sovint ha envoltat el sector 
del porcí es torna a posar de 
manifest en aquest cas. Sic 
Outsourcing ve a ser l’alter-
nativa al sistema de falses 
cooperatives del sector de 
la carn al qual es va posar fi, 
precisament, l’any 2018. Què 
fa Sic Outsourcing? “En l’ac-
tualitat els serveis prestats 
consisteixen en la matança 
i especejament d’animals, 
així com elaboració, venda i 
comercialització de productes 
carnis”, segons descriuen a 
l’informe de gestió. Ara bé, 
¿on desenvolupen l’activitat 
si tenen poc més que una ofi-
cina i el seu actiu no corrent, 
o immobilitzat, no arriba als 
50.000 euros? Doncs a dife-
rents indústries càrnies que, 
d’aquesta manera, s’estalvien 
internalitzar una part de la 
plantilla i ho fan amb treballa-
dors que cotitzen al règim de 
la Seguretat Social. 

La de Sic Outsourcing 
és una de les descobertes 
d’aquest suplement, més enllà 
de l’habitual exercici d’explo-
rar els comptes i evolució de 

les 26 empreses analitzades. 
Encara en l’àmbit agroali-
mentari, hi ha dos factors 
determinants que afecten les 
empreses porcines el 2021: la 
Xina comença a reactivar el 

seu mercat intern a partir del 
segon semestre de l’any, un 
cop comença a veure la llum 
després de tres anys amb pes-
ta porcina africana (PPA) i, en 
conseqüència, cauen homo-
logacions per entrar carn als 

dominis del gegant asiàtic 
i, en el millor dels casos, es 
redueix la demanda. Hi ha qui 
aconsegueix trobar mercats 
alternatius. La nota general 
és menys facturació i menys 
benefici, però cap empresa 
entra en pèrdues.

La PPA no ha arribat a 
Catalunya, però sí la PRRS 
(síndrome reproductiva i 
respiratòria porcina) –que 
algú ha rebatejat aquí amb el 
nom de Rosalia–, que causa 
nombroses baixes i retards en 
el creixement a les granges on 
entra.  

Tots aquests factors han 
influït a les llotges a l’establir 
preus i el segon semestre 
de 2021, després d’anys de 
bonança per la demanda de la 
Xina, començaven els temps 
d’inestabilitat als quals s’hi 

afegien l’increment del preu 
de les matèries primeres, la 
incipient inflació i, mesos més 
tard, ja el 2022, la guerra a 
Ucraïna.. 

Un sector porcí que, cada 

cop és més evident, està domi-
nat a Osona pels grans grups 
de l’Estat espanyol: Vall Com-
panys, Grupo Jorge i Grupo 
Costa, que ja són els titulars 
de les empreses càrnies que 
més facturen (Costa Food 

Meat, Patel, Le Porc Gourmet 
i més recentment Grup Bau-
cells Alimentació). També 
que ja tenen pràcticament el 
control del 50% d’Esfosa, ja 
que dos dels socis són Costa 
Food i Baucells. 

Qui menja a part és el sector 
boví, que a la comarca d’Oso-
na compta amb una de les 
principals empreses produc-
tores i exportadores de l’Estat 
espanyol, el Grup Viñas, que 
manté facturació i resultats a 
l’alça, mentre promou noves 
inversions.

 BON PREU I CASA 
TARRADELLAS, LÍDERS 
EN FACTURACIÓ

De les 26 empreses analitza-
des en els dos grups d’aquest 
suplement només dues van 
tancar em pèrdues el 2021: 
LP Foods (La Piara) i Em-
botits Espina, a causa de les 
oscil·lacions del mercat, en 
el primer cas, i la tardana re-
cuperació postpandèmica del 
mercat turístic del Carib, en 
el segon, ja que Espina hi té 
un important volum de nego-
ci. A l’altre plat de la balança, 
Bon Preu i Casa Tarradellas, 
les dues empreses amb més 
facturació, han continuat 
donant resposta a l’elevada 
demanda i en tots dos casos 
millorant les xifres de factu-
ració i resultat. Una ten-
dència que també ha viscut 
Frigorífics Ferrer, en l’any 
que es consolidava al mercat 
espanyol amb la compra de 
Frozen Food Solutions. 

Bon Preu i Tarradellas 
continuen invertint en 
noves instal·lacions i nous 
projectes, com han fet, per 
exemple, Liquats Vegetals, 
Casa Mas o Splendid Foods. 
Són algunes de les empreses 
que començaven a patir els 
efectes de la inflació en la 
matèries primeres i l’energia, 
però també en materials que 
utilitzen per als embalatges 
com el plàstic, el paper i el 
cartró. Costos que han acabat 
repercutint en els comptes 
de resultats. 

El porcí aconsegueix tancar amb positiu l’any que la Xina redueix les importacions
Les empreses alimentàries mantenen el ritme de creixement després de la covid-19

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

L’alimentari, amb Bon Preu i Casa Tarradellas al capdavant, continua exercint de sector motor a Osona

SIC Outsourcing, 
constituïda el 

2018, factura 33 
milions i té 1.200 

treballadors 

Bon Preu, 
Tarradellas  

i Ferrer milloren 
en facturació  

i resultats

De l’oscil·lació del porc  
a un sector alimentari ferm
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Després de tres anys depenent del 
mercat exterior, a causa de la PPA, el 
gegant asiàtic va començar a recupe-
rar el mercat intern i a mitjan 2021 va 

reduir les importacions. Empreses del 
porcí d’Osona van perdre l’homologa-
ció per entrar carn a la Xina i tot i que 
han obert altres mercats van notar 

una lleugera reducció en les vendes. 
Més enllà del porcí, altres sectors con-
tinuaven progressant en un any que ja 
s’intuïa l’escalada de preus.

Quan la Xina ajusta la porta
La reducció de les exportacions al país asiàtic marca un 2021 en el qual es comença a notar l’escalada de costos

COSTA FOOD MEAT, SL
Costa Food Meat (fins al 
2018, Càrniques Toni i Josep) 
manté una xifra de negoci 
similar a la de l’exercici ante-
rior, de 372 milions d’euros. 
El 2021 va ser per a aquesta 
empresa l’any que va perdre 
l’homologació per continuar 
exportant a la Xina. Preci-
sament aquest és un dels 
motius que s’apunta a l’infor-
me de gestió per explicar la 
igualtat entre els dos darrers 
exercicis pel que fa a factu-
ració, ja que la reducció del 
mercat asiàtic es va compen-
sar amb l’obertura d’altres 
mercats europeus. Tot això 
ha estat possible, expliquen 
des del grup aragonès que 
controla la societat, a l’en-
trada en servei de les noves 
instal·lacions de congelació 
al polígon del Puig Vell de 
Roda de Ter (Incarfoods) i 
la posada en funcionament 
de les noves inversions rea-
litzades a la planta de l’illa 
càrnia de Vic. Ara bé, en con-
sonància amb la tendència 
general del sector, la caiguda 
de beneficis l’any 2021 va 
ser notòria. El resultat va ser 
de 2,6 milions, molt per sota 
dels 12,6 milions de l’exercici 
anterior.  

PATEL, SAU
El de 2021 va ser per a Patel 
l’exercici amb la facturació 
més baixa dels últims tres. 
Els 338 milions de xifra de 
negoci representen una 
caiguda del 7,3% respecte 
a la mateixa dada de 2020. 
També va ser molt menor el 
resultat, passant dels 34 mili-
ons de 2020 a 9,2 (-73,3%). 
Coincidint amb el desplega-
ment de les inversions a les 
instal·lacions de Sant Martí 
Sescorts, Patel va viure, com 
la resta del sector, un primer 
mig any de 2021 de bonança, 
seguint la línia iniciada el 
2018 quan la PPA va obligar 
els operadors xinesos a com-
prar carn a l’exterior. Això es 
va mantenir fins a l’estiu de 
l’exercici analitzat, quan la 
cotització del porcí va tocar 
sostre. Quan el gegant asiàtic 
va començar la recuperació de 
la cabana interna, la baixada 
de les comandes s’anava fent 
present. L’evolució del con-
text internacional, agreujat 
amb l’increment dels costos 
de producció i l’escassetat de 
matèries primeres a causa de 

la guerra d’Ucraïna, condicio-
narà l’evolució de la societat.

GRUP BAUCELLS ALIMEN-
TACIÓ, SL
La històrica indústria oso-
nenca, nascuda el 1958, ha 

passat a mans del Grupo Jor-
ge, que a través de la societat 
Copérnico ha fet efectiva 
l’opció de compra del 75% 
de les seves participacions, la 
qual cosa va implicar l’aplica-
ció d’una quitança bancària 

de 14,4 milions i l’amortit-
zació total del deute bancari 
sindicat. Després d’haver 
obtingut l’homologació per 
exportar a la Xina, l’any 
2019, a mitjan 2021 Baucells 
va ser una de les empre- (Continua a la pàgina 20)

ses que va perdre aquesta 
homologació, conforme la 
Xina anava recuperant el 
seu mercat intern. Durant el 
2021, expliquen a l’informe 
de gestió, es van adaptar les 
vendes a la conjuntura del 
sector, substituint les expor-
tacions a la Xina per vendes 
al mercat interior, europeu i 
extracomunitari. Tot plegat 
va suposar una xifra de nego-
ci de 213 milions d’euros, un 
10,7 més baixa de l’exercici 
anterior, i uns beneficis de 
2,6 milions, notablement 
més baixos (-84,3%) que el 
2020. 

MAFRIGES, SA
En l’exercici que Mafriges 
va fer l’adquisició de la sala 
d’especejament i elaborats 
Carnovic a la Cooperativa 
Plana de Vic, la companyia 
amb seu a Sant Vicenç va tan-
car l’exercici amb una factu-
ració lleugerament inferior 
a la dels darrers exercicis. 
Els 142 milions de la seva 
xifra de negoci van suposar 
un retrocés del 6% respec-
te a l’any anterior. Com la 
resta d’empreses del sector 
analitzades també van tenir 
menys benefici, però la cai-
guda va ser menor (-18,4%), 
tancant l’any amb un resultat 
de 5,7 milions. A l’informe 
de gestió també es destaca 
una inversió durant l’exer-
cici d’1,5 milions. El continu 
esforç inversor situa l’actiu 
no corrent de l’empresa en 
els 19,8 milions. Mafriges 
destaca, de fet, per la seva 
solvència: té un patrimoni 
net de 52,8 milions, que 
cobreix el 87,2% dels seus 
actius totals, un fet inusual 
en aquest sector. En conse-
qüència, disposa d’un índex 
d’endeutament molt baix, 
del 14,6%.

PINSOS SANT ANTONI, SA
Pinsos Sant Antoni és la 
primera de les empreses 
analitzades en aquest grup 
que ha millorat la facturació 
respecte a l’exercici anterior. 
El 2021 van tancar-lo amb 
una xifra de negoci de 99,2 
milions d’euros, un 6,6% 
més alta que la de l’exercici 
anterior. No obstant, el resul-
tat sí que va ser més baix. Els 
1,8 milions de benefici del 
2021 suposen una reducció 
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del 18,6 % respecte al 2020. 
La reducció significativa del 
preu del porc que es va expe-
rimentar durant el segon 
semestre de l’any va ser un 
dels principals impactes al 
compte de resultats. No obs-
tant, expliquen a l’informe 
de gestió, l’impacte ha estat 
menor gràcies a la política 
de compres portada a terme 
per la companyia que va 
permetre contenir el preu 
del pinso. Tot plegat fa que, 
econòmicament, aquesta  
empresa tingui una marxa 
més regular que l’oscil·lant 

de les càrnies. Pinsos Sant 
Antoni va continuar evoluci-
onant els pinsos amb noves 
tecnologies que permeten 
reduir la dosi de nitrogen i, 
en conseqüència, l’impacte 
de les dejeccions ramaderes. 

ESCORXADOR DEL MOIA-
NÈS, SA
L’Escorxador del Moianès és 
la primera empresa analitza-
da que millora facturació i 
resultats respecte a l’any ante-
rior. El 2021 el va tancar amb 
una xifra de negoci de 90,2 
milions d’euros, un 18,2% 
més alta que el 2020. Pel que 
fa al resultat, d’1,8 milions, 

és un 54,1% superior al de 
l’exercici anterior. Les dades 
també milloren les del 2019 
prepandèmic. A l’informe de 
gestió expliquen que durant 
l’exercici, i conforme s’anava 
diluint l’impacte de la pandè-
mia, el mercat es va anar ani-
mant i van vendre, fins i tot, 
les existències congelades de 
l’any anterior. Durant l’any 
van fer inversions per valor 
de 452.000 euros.

COMPRAPORC 2010, SL
Compraporc és una societat 
impulsada per l’expropietari 
de Patel, Blai Parés, partici-
pada per tres socis: les Pedre-

res, Bages Bestiar i Inmar 
2012. Es dedica exclusiva-
ment a la comercialització de 
bestiar i el 2021 va tancar-lo 
amb una facturació de 85,4 
milions d’euros, una xifra 
un 2,4% més baixa que la de 
2020. El resultat, de 288.000 
euros, també va caure un 
14,7% respecte a l’exerci-
ci anterior. La disminució 
d’aquestes xifres s’atribueix 
a la reducció del preu mitjà 
de venda del porc, respecte 
al 2020.

SALA DE DESFER I 
MAGATZEM J. VIÑAS, SA
El Grup Viñas, dedicat a la 

carn de vacum, experimenta 
una evolució més progressiva 
i estable que els seus col-
legues del porcí. El 2021 van 
millorar la xifra de negoci i el 
resultat respecte als exercicis 
anteriors. Van facturar 81,6 
milions d’euros, el que supo-
sa un 14,5% d’increment res-
pecte al 2020. Els resultats 
també van ser notablement 
millors fregant pràcticament 
els 2 milions d’euros, un 
76,5% més alts que l’exercici 
anterior. Durant el 2021, el 
Grup Viñas va consolidar 
noves destinacions d’expor-

(Continua a la pàgina 21)

(Ve de la pàgina 19)

LLEGENDA
Fons de maniobra = Actiu corrent - passiu corrent  negatiu    positiu
Valor afegit = Ingressos d’explotació - consums d’explotació   
Solvència = Actiu corrent / Passiu exigible (corrent i no corrent)  < 0,5  0,5 - 1,5  > 1,5

Importància del fons propis = Patrimoni net / Actiu total  < 25%  25-50%  > 50%
Endeutament = Passiu exigible (corrent i no corrent) / Patrimoni net (%)  > 300%  100-300%  < 100%
Marge de benefici = Resultat net / Ingressos d’explotació  negatiu  0-3%  > 3%
Rendibilitat financera = Resultat net / Patrimoni net  negatiu  0-5%  > 5%
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bALANç DE SItuAcIó

Actiu no corrent  70.976.255 €  61.925.686 €  43.260.752 €  19.834.072 €  11.504.435 € 

Existències  31.716.895 €  20.128.706 €  13.790.109 €  5.460.398 €  10.621.571 € 

Deutors  48.669.804 €  15.316.145 €  24.531.756 €  19.107.002 €  9.968.647 € 

 Tresoreria  12.564.951 €  172.990 €  265.325 €  12.618.055 €  8.546.773 € 

 Altres actius corrents  373.874 €  4.948.628 €  4.169.654 €  3.467.195 € 0 €

Actiu corrent  93.325.525 €  40.566.470 €  42.756.845 €  40.652.651 €  29.136.991 € 

Actiu  164.301.780 €  102.492.156 €  86.017.597 €  60.486.723 €  40.641.426 € 

Patrimoni net  32.178.563 €  21.570.784 €  37.908.689 €  52.767.114 €  20.524.952 € 

Passiu no corrent  46.493.854 €  4.688.200 €  7.420.244 €  740.043 €  6.339.022 € 

Passiu corrent  85.629.362 €  76.233.172 €  40.688.664 €  6.979.566 €  13.777.452 € 

Patrimoni net i passiu  164.301.780 €  102.492.156 €  86.017.597 €  60.486.723 €  40.641.426 € 

coMPtE DE RESuLtAtS

Ingressos explotació  372.015.333 €  338.912.061 €  213.716.644 €  141.888.776 €  99.186.814 € 

Consums d’explotació -294.001.038 € -260.974.845 € -179.309.649 € -104.895.965 € -85.279.858 € 

Despeses de personal -17.701.700 € -8.954.619 € -14.248.724 € -9.435.719 € -3.825.009 € 

Altres despeses d’explotació -53.044.582 € -52.062.441 € -16.678.648 € -19.131.789 € -6.339.668 € 

Resultat brut d’explotació  7.268.013 €  16.920.156 €  3.479.623 €  8.425.303 €  3.742.279 € 

Amortització d’immobilitzat -4.595.755 € -3.757.959 € -1.749.860 € -1.446.606 € -1.234.293 € 

Altres resultats  235.167 € -51.817 €  2.305.661 € -294.003 €  877 € 

Resultat financer -80.049 € -938.452 € -901.925 €  715.376 € -128.239 € 

Resultat abans d’impostos  2.827.376 €  12.171.928 €  3.133.499 €  7.400.070 €  2.380.624 € 

Impost sobre societats -164.139 € -2.927.462 € -511.638 € -1.685.349 € -523.700 € 

Resultat net de l’exercici  2.663.236 €  9.244.466 €  2.621.861 €  5.714.721 €  1.856.924 € 

RÀtIoS I MAGNItuDS

Facturació 2019  253.022.279 €  349.449.237 €  205.139.061 €  144.643.697 €  85.422.107 € 

Facturació 2020  373.152.498 €  365.418.299 €  239.282.813 €  150.907.387 €  93.078.726 € 

Facturació 2021  372.015.333 €  338.912.061 €  213.716.644 €  141.888.776 €  99.186.814 € 

Variació facturació 2020-2021 -0,3% -7,3% -10,7% -6,0% 6,6%

Resultat 2019  2.018.167 €  22.854.892 €  4.132.924 €  12.133.505 €  1.969.319 € 

Resultat 2020  12.609.798 €  34.658.610 €  16.649.021 €  6.999.274 €  2.281.475 € 

Resultat 2021  2.663.236 €  9.244.466 €  2.621.861 €  5.714.721 €  1.856.924 € 

Variació resultat 2020-2021 -78,9% -73,3% -84,3% -18,4% -18,6%

Fons de maniobra  7.696.163 € -35.666.702 €  2.068.181 €  33.673.085 €  15.359.539 € 

Despeses de personal / persona  32.010 €  45.455 €  31.316 €  33.108 €  52.397 € 

Vendes / persona  672.722 €  1.720.366 €  469.707 €  497.855 €  1.358.723 € 

Valor afegit / vendes (%) 21,0% 23,0% 16,1% 26,1% 14,0%

Personal assalariat  553  197  455  285  73 

Solvència 0,71 0,50 0,89 5,27 1,45

Importància dels fons propis 19,6% 21,0% 44,1% 87,2% 50,5%

Endeutament 410,6% 375,1% 126,9% 14,6% 98,0%

Marge de benefici 0,7% 2,7% 1,2% 4,0% 1,9%

Rendibilitat financera 8,3% 42,9% 6,9% 10,8% 9,0%

costa Food Meat, SL Patel, SAu Grup baucells Alimentació, 
SL

Mafriges, SA Pinsos Sant Antoni, SA

Seu social Vic Sant Martí Sescorts Vic Sant Vicenç de Torelló Vic

Activitat principal Sala d’especejament
i elaboració de productes carnis

Sala d’especejament
i elaboració de productes carnis

Sala d’especejament
i elaboració de productes carnis

Sala d’especejament
i elaboració de productes carnis

Elaboració de pinsos i 
explotacions ramaderes
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tació i van créixer les vendes 
tant al mercat nacional com 
l’internacional. Això, sumat 
a un increment dels marges 
comercials, els ha permès 
obtenir aquests resultats. 
També es va invertir en la 
millora de la sala d’envasat 
que s’ha posat en marxa 
aquest any. Aquesta inversió, 
consistent en l’automatitza-
ció i mecanització de l’enva-
sat de la carn, ha de fer més 
eficient el procés d’envasat, 
en termes de qualitat i de 
volum de producció. Aquest 
2022 han celebrat 60 anys.

GRUP GEPORK, SA
Grup Gepork va continuar 
creixent durant el 2021 i va 
tancar l’exercici amb una 
facturació de 77,4 milions 
d’euros, un 15,4% més alta 
que la de 2020. El resultat 
es va mantenir estable, 1,01 
milions, que suposen una 
lleugera reducció del 0,5% 
respecte a l’exercici anterior. 
Les accions comercials dutes 
a terme durant l’exercici 
són, segons es fa constar a 
l’informe de gestió, el motiu 
que va fer pujar la facturació. 
Grup Gepork té dues línies 
de negoci molt definides, la 
genètica porcina i la marca 

Centauro dedicada als ani-
mals de companyia. És en 
aquest àmbit on se situa el 
creixement ja que és un mer-
cat en expansió que en la dar-
rera dècada anys ha crescut 
un 20% a l’Estat espanyol. 
Durant el 2021 s’executaven 
les instal·lacions del nou 
magatzem robotitzat de 
Gurb, amb 6.500 metres qua-
drats de superfície, inaugu-
rat el mes de maig de 2022.

VILARTA, SA
Aquesta comercial de compra 
i venda de vedells millora 
la facturació de 2020 però 
queda per sota de la de 2019. 

Els 63,5 milions de xifra de 
negoci de 2021 estan un 8% 
per sobre dels de 2020, però 
és una dada inferior als 72,3 
milions de facturació de 
2019. En benefici sí que es 
manifesta una tendència a 
la baixa del 15,1% respecte a 
l’any anterior i situant-se en 
els 805.600 euros. Durant el 
2021 van invertir per valor 
de 122.000 euros.

LE PORC GOURMET, SAU
Durant l’any 2021 l’escor-
xador de Santa Eugènia de 
Berga, propietat de l’arago-
nès Grupo Jorge, va incre-
mentar facturació i resultats. 

(Ve de la pàgina 20)

(Continua a la pàgina 22)

La xifra de negoci va arribar 
als 44,3 milions, un 19,5% 
més alta que la de 2020. El 
benefici, de 882.600 euros, 
també creixia un 11,3%. 
Aquests increments pro-
venen de l’augment de la 
demanda de la sala de desfer 
que el mateix Grupo Jorge 
té a Santa Eugènia, que con-
tinua creixent, així com de 
les màquiles a tercers que, 
segons consta a l’informe 
de gestió, han tornat a créi-
xer de forma apreciable. Le 
Porc Gourmet limita la seva 
activitat a la matança, princi-

LLEGENDA
Fons de maniobra = Actiu corrent - passiu corrent  negatiu    positiu
Valor afegit = Ingressos d’explotació - consums d’explotació   
Solvència = Actiu corrent / Passiu exigible (corrent i no corrent)  < 0,5  0,5 - 1,5  > 1,5

Importància del fons propis = Patrimoni net / Actiu total  < 25%  25-50%  > 50%
Endeutament = Passiu exigible (corrent i no corrent) / Patrimoni net (%)  > 300%  100-300%  < 100%
Marge de benefici = Resultat net / Ingressos d’explotació  negatiu  0-3%  > 3%
Rendibilitat financera = Resultat net / Patrimoni net  negatiu  0-5%  > 5%
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Actiu no corrent  11.532.231 €  4.026 €  10.936.137 €  12.800.411 €  7.111.763 € 

Existències  977.335 € 0 €  1.101.172 €  13.845.856 €  224.350 € 

Deutors  11.478.802 €  7.166.192 €  12.135.933 €  10.263.568 €  7.689.449 € 

 Tresoreria  2.009.948 €  2.241.738 €  5.205.907 €  1.034.683 €  2.826.651 € 

 Altres actius corrents  58.693 € 0 €  1.597.143 €  133.615 €  311.186 € 

Actiu corrent  14.524.778 €  9.407.930 €  20.040.155 €  25.277.722 €  11.051.637 € 

Actiu  26.057.009 €  9.411.956 €  30.976.292 €  38.078.133 €  18.163.400 € 

Patrimoni net  13.071.322 €  2.755.346 €  11.767.850 €  5.755.227 €  13.506.883 € 

Passiu no corrent  2.690.205 €  404.820 €  3.671.639 €  8.578.979 €  15.400 € 

Passiu corrent  10.295.482 €  6.251.790 €  15.536.803 €  23.743.927 €  4.641.117 € 

Patrimoni net i passiu  26.057.009 €  9.411.956 €  30.976.292 €  38.078.133 €  18.163.400 € 

coMPtE DE RESuLtAtS

Ingressos explotació  90.230.506 €  85.475.039 €  81.593.833 €  77.432.331 €  63.523.944 € 

Consums d’explotació -79.698.457 € -82.968.192 € -67.798.789 € -62.615.367 € -59.446.151 € 

Despeses de personal -1.689.294 € 0 € -3.815.757 € -6.386.833 € -588.692 € 

Altres despeses d’explotació -5.780.805 € -1.894.403 € -6.321.698 € -6.394.832 € -2.178.607 € 

Resultat brut d’explotació  3.061.950 €  612.444 €  3.657.589 €  2.035.299 €  1.310.494 € 

Amortització d’immobilitzat -654.193 € 0 € -1.044.253 € -646.195 € -280.134 € 

Altres resultats  70.180 €  - €  132.671 €  10.659 €  55.154 € 

Resultat financer -117.743 € -228.519 € -127.920 € -360.194 € -16.463 € 

Resultat abans d’impostos  2.360.194 €  383.925 €  2.618.087 €  1.039.569 €  1.069.051 € 

Impost sobre societats -528.146 € -95.981 € -626.870 € -27.725 € -263.384 € 

Resultat net de l’exercici  1.832.048 €  287.944 €  1.991.217 €  1.011.843 €  805.667 € 

RÀtIoS I MAGNItuDS

Facturació 2019  83.885.794 €  84.201.358 €  76.984.488 €  55.527.902 €  72.362.771 € 

Facturació 2020  76.305.050 €  87.542.350 €  71.281.033 €  67.089.921 €  58.839.571 € 

Facturació 2021  90.230.506 €  85.475.039 €  81.593.833 €  77.432.331 €  63.523.944 € 

Variació facturació 2020-2021 18,2% -2,4% 14,5% 15,4% 8,0%

Resultat 2019  3.109.719 €  143.645 €  1.354.911 €  858.452 €  1.364.059 € 

Resultat 2020  1.189.043 €  337.435 €  1.128.036 €  1.017.423 €  948.587 € 

Resultat 2021  1.832.048 €  287.944 €  1.991.217 €  1.011.843 €  805.667 € 

Variació resultat 2020-2021 54,1% -14,7% 76,5% -0,5% -15,1%

Fons de maniobra  4.229.296 €  3.156.140 €  4.503.352 €  1.533.795 €  6.410.520 € 

Despeses de personal / persona  35.942 €  34.069 €  35.881 €  34.629 € 

Vendes / persona  1.919.798 €  728.516 €  435.013 €  3.736.703 € 

Valor afegit / vendes (%) 11,7% 2,9% 16,9% 19,1% 6,4%

Personal assalariat  47  -  112  178  17 

Solvència 1,12 1,41 1,04 0,78 2,37

Importància dels fons propis 50,2% 29,3% 38,0% 15,1% 74,4%

Endeutament 99,3% 241,6% 163,2% 561,6% 34,5%

Marge de benefici 2,0% 0,3% 2,4% 1,3% 1,3%

Rendibilitat financera 14,0% 10,5% 16,9% 17,6% 6,0%

Escorxador comarcal del 
Moianès, SA

compraporc 2010, SL    Sala de desfer J. Viñas, SA Grup Gepork, SA Vilarta, SA

Seu social Moià Sant Julià de Vilatorta Vic Les Masies de Roda Gurb

Activitat principal Sala d’especejament
i elaboració de productes carnis

Comerç a l’engròs d’animals vius
i productes carnis

Processat i conservació de 
carn bovina

Comerç de productes farmacèutics 
i explotacions ramaderes

Explotacions de bestiar boví
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palment per a empreses del 
mateix grup, i, per tant, no 
està tan subjecte a les varia-
cions de preu com les càrnies 
que integren tota la cadena. 
L’escorxador de Santa Eugè-
nia té un endeutament alt, 
del 596%, i una importància 
de fons propis molt escassa 
(14,4%). No obstant, el seu 
deute és amb empreses del 
mateix grup empresarial.

NUNEST FOOD, SLU
Fundada el 2012 per Esteve 
Coll, Nunest Food és una 
empresa productora i comer-

cialitzadora especialitzada 
en carn i peix que distribu-
eix productes refrigerats i 
congelats arreu del món. En 
els darrers anys ha reduït 
substancialment la factura-
ció i està lluny de les xifres 
prepandèmiques. Si la xifra 
de negoci de 2019 era de 52,2 
milions, aquest 2021 l’ha 
tancat amb una facturació de 
33,4 milions, això sí, un 8,6% 
més alta que la dada de 2020. 
El resultat sí que ha estat 
notablement més alt, un 
86,5% per sobre del de 2020, 
i s’ha situat en els 584.000 
euros. La previsió de la com-
panyia és mantenir la ten-

dència de resultats a l’alça en 
els exercicis posteriors.

ESCORXADOR FRIGORÍ-
FIC D’OSONA, SA (ESFO-
SA)
Esfosa sacrifica porcs per a 
tercers, principalment els 
seus socis, que actualment 
són Grup Baucells Alimen-
tació (Grupo Jorge) –que 
té el 24,71% de les acci-
ons–, Indústrias Cárnicas 
Montronill –24,71%–, Costa 
Food Meat (Grupo Costa) 
–22,65%– i Embutidos 
Subirats –19,77%–. El 6,1% 
restant són participacions 
pròpies. D’aquesta manera, 

pràcticament el 50% de la 
societat ja està controlada 
per dos dels grans grups del 
porcí espanyol (Jorge i Cos-
ta), procedents de l’Aragó. És 
un cas similar al de Le Porc 
Gourmet, que limita la seva 
activitat al sacrifici i, per 
tant, la seva evolució, pel que 
fa a la facturació, és positiva. 
L’escorxador de porcí de l’illa 
càrnia de Vic va tancar el 
2021 amb una xifra de negoci 
de 33,2 milions, millorant 
en un 6,3% la dada de 2020. 
El resultat, de poc més d’un 
milió d’euros, va ser un 12% 
inferior al de l’exercici ante-
rior. Aquestes dades són la 

(Ve de la pàgina 21)

(Continua a la pàgina 23)

traducció de l’increment de 
tones de sacrifici que ha anat 
registrant l’escorxador els 
darrers anys. El 2019 van ser 
219.000 tones, el 2020 es va 
pujar fins a les 225.000 tones 
i el 2021 van ser 235.000. 
Aquest 2022 tenen previst 
anar acabant el projecte de 
remodelació iniciat a les 
seves instal·lacions i s’està 
estudiant començar noves 
inversions amb la finalitat 
d’ampliar la capacitat de 
matança de porcí, segons fa 
constar la direcció d’Esfosa a 
l’informe de gestió.
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LLEGENDA
Fons de maniobra = Actiu corrent - passiu corrent  negatiu    positiu
Valor afegit = Ingressos d’explotació - consums d’explotació   
Solvència = Actiu corrent / Passiu exigible (corrent i no corrent)  < 0,5  0,5 - 1,5  > 1,5

Importància del fons propis = Patrimoni net / Actiu total  < 25%  25-50%  > 50%
Endeutament = Passiu exigible (corrent i no corrent) / Patrimoni net (%)  > 300%  100-300%  < 100%
Marge de benefici = Resultat net / Ingressos d’explotació  negatiu  0-3%  > 3%
Rendibilitat financera = Resultat net / Patrimoni net  negatiu  0-5%  > 5%

bALANç DE SItuAcIó

Actiu no corrent  38.101.450 €  830.806 €  40.814.535 €  49.847 €  18.645.868 €  3.282.477 € 

Existències  760.520 €  579.126 €  876.848 € 0 €  4.971.607 €  2.214.570 € 

Deutors  4.969.470 €  4.409.330 €  4.002.987 €  4.102.816 €  8.436.653 €  5.980.687 € 

 Tresoreria  5.670 €  1.834.760 €  551.317 €  235.676 €  2.152.005 €  1.183.760 € 

 Altres actius corrents  75.480 €  4.808 €  165.254 €  3.702 €  1.608.611 €  420.043 € 

Actiu corrent  5.811.160 €  6.828.024 €  5.596.407 €  4.342.194 €  17.168.876 €  9.799.060 € 

Actiu  43.912.610 €  7.658.830 €  46.410.942 €  4.392.041 €  35.814.744 €  13.081.536 € 

Patrimoni net  6.305.850 €  3.636.817 €  18.739.840 €  134.757 €  20.800.419 €  8.433.771 € 

Passiu no corrent  354.060 € 0 €  16.325.969 €  10.801 €  2.591.703 €  616.055 € 

Passiu corrent  37.252.710 €  4.022.013 €  11.345.133 €  4.246.483 €  12.422.622 €  4.031.710 € 

Patrimoni net i passiu  43.912.610 €  7.658.830 €  46.410.942 €  4.392.041 €  35.814.744 €  13.081.536 € 

coMPtE DE RESuLtAtS

Ingressos explotació  44.361.220 €  33.372.272 €  33.193.723 €  32.939.979 €  29.840.322 €  23.125.213 € 

Consums d’explotació -19.585.070 € -29.944.012 € -10.668.592 € 0 € -9.381.915 € -16.295.174 € 

Despeses de personal -4.774.550 € -288.283 € -7.385.062 € -31.271.185 € -9.491.110 € -873.613 € 

Altres despeses d’explotació -15.077.940 € -2.364.769 € -9.434.014 € -1.508.657 € -7.756.749 € -2.622.486 € 

Resultat brut d’explotació  4.923.660 €  775.208 €  5.706.055 €  160.137 €  3.210.548 €  3.333.940 € 

Amortització d’immobilitzat -3.428.340 € -50.997 € -4.207.969 € -10.529 € -2.481.216 € -196.718 € 

Altres resultats  173.900 €  35.776 €  138.612 € -933 € -1.815 € -4.044 € 

Resultat financer -584.830 €  10.095 € -349.692 € -2.677 € -701.276 €  17.189 € 

Resultat abans d’impostos  1.084.390 €  770.082 €  1.287.006 €  145.998 €  26.241 €  3.150.367 € 

Impost sobre societats -201.740 € -185.726 € -270.219 € -36.346 €  182.099 € -770.225 € 

Resultat net de l’exercici  882.660 €  584.356 €  1.016.787 €  109.652 €  208.340 €  2.380.141 € 

RÀtIoS I MAGNItuDS

Facturació 2019  33.676.780 €  52.558.760 €  31.245.270 €  15.566.613 €  25.845.024 €  22.502.313 € 

Facturació 2020  37.122.910 €  30.736.151 €  31.230.530 €  27.243.110 €  29.251.229 €  23.870.578 € 

Facturació 2021  44.361.220 €  33.372.272 €  33.193.723 €  32.939.979 €  29.840.322 €  23.125.213 € 

Variació facturació 2020-2021 19,5% 8,6% 6,3% 20,9% 2,0% -3,1%

Resultat 2019  697.990 €  450.147 €  1.161.937 € -24.648 € -1.606.334 €  1.619.300 € 

Resultat 2020  793.250 €  313.357 €  1.153.954 €  46.769 €  310.502 €  2.259.599 € 

Resultat 2021  882.660 €  584.356 €  1.016.787 €  109.652 €  208.340 €  2.380.141 € 

Variació resultat 2020-2021 11,3% 86,5% -11,9% 134,5% -32,9% 5,3%

Fons de maniobra -31.441.550 €  2.806.011 € -5.748.726 €  95.711 €  4.746.254 €  5.767.350 € 

Despeses de personal / persona  31.830 €  41.183 €  36.742 €  26.569 €  34.018 €  34.945 € 

Vendes / persona  295.741 €  4.767.467 €  165.143 €  27.986 €  106.955 €  925.009 € 

Valor afegit / vendes (%) 55,9% 10,3% 67,9% 100,0% 68,6% 29,5%

Personal assalariat  150  7  201  1.177  279  25 

Solvència 0,15 1,70 0,20 1,02 1,14 2,11

Importància dels fons propis 14,4% 47,5% 40,4% 3,1% 58,1% 64,5%

Endeutament 596,4% 110,6% 147,7% 3159,2% 72,2% 55,1%

Marge de benefici 2,0% 1,8% 3,1% 0,3% 0,7% 10,3%

Rendibilitat financera 14,0% 16,1% 5,4% 81,4% 1,0% 28,2%

Le Porc Gourmet, SAu Nunest Food, SLu Esfosa
(Consolidat)

SIc outsourcing, SL Fibran, SA
(Consolidat)

triposona, SA
(Consolidat)

Seu social Santa Eugènia de Berga Vic Vic Gurb St. Joan de les Abadesses Vic

Activitat principal Sacrifici de bestiar i preparació i 
conservació de carn

Comerç a l’engròs d’animals vius 
i productes carnis

Sacrifici d’animals vius Explotacions de bestiar boví  Elaboració de tripa
natural i artificial

Comercialització i venda 
de tripa
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SIC OUTSOURCING, SL
Aquesta societat amb seu a 
Vic, i constituïda l’any 2018, 
entra per primera vegada en 
aquest dossier a causa del 
seu creixement espectacular 
tant pel que fa a facturació 
(33,3 milions el 2021, que 
suposa un increment del 
21% respecte al 2020) com 
pel resultat (109.000 euros, 
que més que duplica el de 
2020). Ara bé, si una dada 
crida l’atenció de Sic Out·
sourcing és el nombre de 
treballadors (1.177). És, per 
tant, i amb diferència, tal 
com mostra el gràfic, l’em·
presa de les 16 analitzades en 
aquest grup que té més tre·
balladors. Ara bé, aquí és on 
hi ha l’explicació, són emple·
ats que treballen a tercers, 
per a altres empreses del 
sector. Només així s’explica, 
per exemple, la diferència 
de treballadors entre dues 
companyies similars com són 
Costa Food Meat i Patel. La 
primera té 553 treballadors i 
la segona, només 197. Totes 
dues fan la mateixa activitat 
i tenen volums de negoci 
similars. No és que els treba·
lladors de Patel siguin més 
productius, senzillament 
és que l’empresa osonenca 

del Grup Vall Companys 
externalitza part de la mà 
d’obra, en part per gestionar 
amb més eficiència les oscil·
lacions del mercat. Ara bé, 
Sic Outsourcing no només té 
contracte amb Patel. Treballa 
amb diferents empreses del 
sector, tant d’Osona com de 
les comarques gironines. De 
fet, i observant la data de 
constitució, es pot entendre 
com una solució adoptada pel 
sector en el moment que es 
va posar fi a la mala praxis de 

les falses cooperatives. L’em·
presa té tots els treballadors 
en situació regularitzada 
dins el règim de la Seguretat 
Social. Segons els seus esta·
tuts socials, l’activitat prin·
cipal de la societat consisteix 
bàsicament en la prestació 
de serveis, fabricació, pro·
ducció i muntatge de qualse·
vol tipus de producte per a 
tercers. En realitat, i tal com 
consta al seu informe de ges·
tió, en l’actualitat els serveis 
prestats consisteixen bàsica·

ment en la matança i espece·
jament d’animals, així com 
l’elaboració, venda i comerci·
alització de productes carnis. 
La companyia admet tenir 
una gran dependència del 
sector carni. De fet, el seu 
actiu corrent no arriba als 
50.000 euros i el seu patrimo·
ni net és només de 134.700 
euros. La seva liquiditat està 
coberta pel que li deuen els 
clients (grans i solvents), 
però és una empresa absolu·
tament descapitalitzada.

FIBRAN, SA
L’empresa de Sant Joan de 
les Abadesses dedicada a la 
fabricació i comercialització 
de tripa, natural i artificial, 
va tancar el 2021 amb una 
facturació de pràcticament 
29,9 milions d’euros, un 
2% més alta que el 2020. 
El resultat, en canvi, de 
208.000 euros, va caure un 
33%. Entre els reptes més 
immediats hi ha l’increment 
de vendes i la racionalització 
de costos. El primer objectiu 
cada vegada és més complex 
per l’amenaça de nous com·
petidors i la inestabilitat del 
mercat, segons es fa constar 
a l’informe de gestió.

TRIPOSONA, SA
Triposona també forma part 
del mercat de la tripa, com a 
comercialitzadora, i aquesta 
és la seva principal activitat. 
En menor grau, també mani·
pula, congela i emmagatzema 
altres subproductes carnis. 
La facturació, el 2021, va cau·
re un 3,1%, situant·se en els 
23,1 milions d’euros, mentre 
que el resultat va ser millor. 
Els 2,3 milions de benefici 
suposen un increment del 
5,3% respecte a l’exercici del 
2019. El 73% de les vendes 
són al mercat interior. 

(Ve de la pàgina 22)

ELS MILLORS SEMINOUS AMB TOTA LA GARANTIA I CONFIANÇA DE LA XARXA PEUGEOT OCASIONES DEL LEÓN

QUI VA DIR QUE LES SEGONES PARTS MAI SÓN BONES? VEHICLES DEMOS/KM0/VO

AUTOMÓVILES VICAUTO, SA
C. Rafael Gay de Montellà, s/n Tel. 93 883 27 52. Vic. Barcelona www.vicauto.info

3008 ALLURE PACK BHDI
130 AUTOMÀTIC · ANY 2022
10.000 KM

34.500€

2008 ACTIVE PACK BHDI
100 CV · ANY 2022
11.000 KM

24.900€

5008 ALLURE BHDI
130 CV · ANY 2021

36.952 KM
33.500€

2008 ACTIVE PACK
100 CV GASOLINA · ANY 2021
55.800 KM

23.000€

3008 ALLURE PACK 
HYBRID 225 CV · ANY 2022 
2.000 KM

39.500€

PLANXISTERIA TONA
EXPERTS EN XAPA I PINTURA

C. Indústria, 21-23
08551 Tona
Tel. 93 887 05 74
planxisteriatona@hotmail.com

Us desitja un Bon Any!
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Resultat de l’exercici

La població creix i demana aliment. 
Seguint aquesta lògica les empreses 
alimentàries i de distribució, si fan bé 
les coses, només poden créixer. I és el 

que fan, majoritàriament, les empre-
ses del sector analitzades en aquest 
dossier. Hi ha, però, condicionants que 
juguen en contra i que impacten en al-

guns comptes de resultats: el preu de 
l’energia, de les matèries primeres, 
del plàstic o el paper per als embalat-
ges i l’evolució d’alguns mercats.

A velocitat de creuer
Bon Preu i Casa Tarradellas lideren el creixement constant de les empreses de distribució i alimentàries

BON PREU, SAU
A diferència de la resta 
d’empreses analitzades que 
tanquen els comptes coinci·
dint amb els anys naturals, 
el Grup Bon Preu tanca 
l’exercici cada any el 28 de 
febrer. Els que presentem 
en aquesta edició són els de 
2020 (d’1 de març de 2020 
a 28 de febrer de 2021). En 
aquest exercici, el Grup Bon 
Preu millora espectacular·
ment la seva rendibilitat amb 
un marge brut de 2,7 punts 
superior. És a dir, la compra 
de producte que reven el 
2019 li suposava un 75,5% 
de les vendes i en el present 
exercici baixa al 72,8%. 
L’exercici el tanca amb una 
facturació de gairebé 1.800 
milions d’euros, essent l’em·
presa d’Osona amb la xifra de 
negoci més alta, per davant 
de La Farga (gairebé 1.500 
milions) i Casa Tarradellas 
(1.100 milions). Són les tres 
empreses que superen els 
1.000 milions. El resultat 
de Bon Preu l’exercici 2020 
també va ser espectacular, 
de 60,5 milions d’euros, 
un 65,3% més alt que el de 
2019. Un 90% del resultat 
de l’exercici, Bon Preu el 
destina a pagar dividends 
als socis i el 10% restant 
a reserves. Això fa que el 
patrimoni net disminueixi 
en relació amb el de l’any 
anterior, tot i aquests excel·
lents resultats. A l’informe 
de gestió fan referència a un 
important increment de la 
demanda, tenint en compte 
que el 2020, amb l’esclat de 
la pandèmia, la distribució 
alimentària va ser un dels 
sectors amb més activitat. 
Tot i que en la valoració de 
l’exercici, des de la direcció 
de l’empresa s’explicava 
que la pandèmia havia fet 
frenar les inversions, el 
ritme d’inversions és alt. El 
curs 2020·21 s’hi van desti·
nar 130 milions, sobretot a 
obrir noves botigues (aquest 
2023 està previst obrir un 
Bon Preu a Tona). Al final 
del 2021 també es va fer la 
compra dels terrenys on es 
construirà la ciutat logística 
de Montblanc, presentada 
aquest any, on es preveuen 
abocar 200 milions. En els 
darrers anys també s’estan 
consolidant nous negocis 
com la venda en línia [vegeu 
la pàgina 12 d’aquesta edi·

ció], les benzineres o la 
comercialització d’energia, 
a través de Bonpreu Esclat 
Energia, que també promou 
instal·lacions fotovoltaiques, 
i que ja compta amb una car·
tera de 33.000 clients. Amb 

tot, el grup va ampliant les 
activitats del seu objecte 
social i ja ha posat en marxa 
també una incipient línia de 
rostisseria que, ara per ara, 
està operativa en un Esclat 
de Terrassa.

CASA TARRADELLAS, SA
Casa Tarradellas és la segona 
empresa amb més facturació 
del grup d’alimentació i dis·
tribució però alhora ocupa la 
primera posició destacadís·
sima en valor comptable. El 

seu patrimoni net, de 452,7 
milions d’euros, és el més 
gran de totes les empreses 
de les comarques d’Osona, 
el Ripollès i el Moianès, amb 
molta distància de les seves 
seguidores (Alvic, amb 135,7 
milions; Seidor, amb 92,9 
milions, i Girbau, amb 78,4 
milions). El 2021 el va tan·
car amb una xifra de negoci 
de gairebé 1.100 milions 
d’euros, un 1,2% més que el 
2020. El resultat també va 
ser millor en 1,2% i va arri·
bar als 27,1 milions. Aquests 
increments s’atribueixen, a 
l’informe de gestió, al crei·
xement als mercats exteriors 
(el 2020 va culminar la com·
pra del 60% d’Herta Foods i, 
per tant, està avançant amb 
el negoci a països com França 
i Alemanya) i la consolidació 
al mercat espanyol dels nous 
productes i els tradicionals. 
Entre les estrenes del 2021 
destaca la pizza de fermenta·
ció lenta amb dues variants: 
Pernil i Bianca 4 formatges. 
Al llarg de 2021, Casa Tarra·
dellas ha posat en marxa el 
nou centre logístic robotit·
zat del polígon Mas Galí, de 
4.700 metres quadrats i amb 
capacitat per a 9.000 palets, 
que ha suposat una inversió 
de 15 milions d’euros. Al 
mateix temps entrava en 
servei el nou edifici d’ofici·
nes a Gurb, a 50 metres de la 
seu central, i que ocupa una 
superfície de 1.500 metres 
quadrats. En aquests nous 
espais ja s’ha tingut en comp·
te l’autoconsum energètic. 
El 2021, Casa Tarradellas 
comptava amb prop de 80.000 
metres quadrats de panells 
fotovoltaics als quals s’hi han 
de sumar els del parc posat en 
funcionament aquest 2022. 
   
EMBUTIDOS MONELLS, SA
La fàbrica osonenca d’em·
botits, que pertany al grup 
Argal des de 2018, va tancar 
l’exercici de 2021 amb una 
facturació de gairebé 123 
milions d’euros, una dada 
un 2,1% per sota de la de 
2020. El resultat, en canvi, 
va ser notablement millor, 
un 17,6% més alt, arribant 
als 7,1 milions. En el futur 
més immediat, Embutidos 
Monells manté l’aposta per 
la investigació, el desenvo·
lupament i la innovació amb 

(Continua a la pàgina 26)
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LLEGENDA
Fons de maniobra = Actiu corrent - passiu corrent  negatiu    positiu
Valor afegit = Ingressos d’explotació - consums d’explotació   
Solvència = Actiu corrent / Passiu exigible (corrent i no corrent)  < 0,5  0,5 - 1,5  > 1,5

Importància del fons propis = Patrimoni net / Actiu total  < 25%  25-50%  > 50%
Endeutament = Passiu exigible (corrent i no corrent) / Patrimoni net (%)  > 300%  100-300%  < 100%
Marge de benefici = Resultat net / Ingressos d’explotació  negatiu  0-3%  > 3%
Rendibilitat financera = Resultat net / Patrimoni net  negatiu  0-5%  > 5%
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bALANç DE SItuAcIó

Actiu no corrent  453.439.768 €  309.100.000 €  26.656.783 €  14.554.990 €  20.271.970 € 

Existències  67.118.445 €  50.157.000 €  7.641.550 €  17.352.728 €  10.691.176 € 

Deutors  1.968.104 €  120.330.000 €  12.456.893 €  15.777.358 €  9.392.935 € 

Tresoreria  89.420.008 €  14.148.000 €  5.471.123 €  795.700 €  396.733 € 

Altres actius corrents  2.110.422 €  51.540.000 €  23.747.591 €  255.106 €  4.747.140 € 

Actiu corrent  160.616.978 €  236.175.000 €  49.317.157 €  34.180.892 €  25.227.984 € 

Actiu  614.056.746 €  545.275.000 €  75.973.940 €  48.735.882 €  45.499.954 € 

Patrimoni net  37.316.851 €  452.717.000 €  19.274.186 €  19.311.925 €  1.583.582 € 

Passiu no corrent  135.457.041 €  4.534.000 €  8.014.423 €  4.017.528 €  30.008.720 € 

Passiu corrent  441.282.855 €  88.024.000 €  48.685.331 €  25.406.429 €  13.907.652 € 

Patrimoni net i passiu  614.056.746 €  545.275.000 €  75.973.940 €  48.735.882 €  45.499.954 € 

coMPtE DE RESuLtAtS

Ingressos explotació  1.788.199.004 €  1.095.272.000 €  122.948.758 €  106.334.674 €  100.283.978 € 

Consums d’explotació -1.301.168.100 € -841.139.000 € -73.110.699 € -83.210.996 € -86.385.950 € 

Despeses de personal -204.940.989 € -86.096.000 € -14.110.792 € -12.837.394 € -6.259.009 € 

Altres despeses d’explotació -161.163.896 € -108.667.000 € -23.944.362 € -6.928.837 € -4.865.447 € 

Resultat brut d’explotació  120.926.019 €  59.370.000 €  11.782.905 €  3.357.447 €  2.773.572 € 

Amortització d’immobilitzat -49.805.934 € -25.386.000 € -2.854.600 € -1.377.979 € -1.928.246 € 

Altres resultats  753.814 € -383.000 €  78.726 € -2.615 €  416.530 € 

Resultat financer  7.643.315 €  708.000 € -102.736 € -149.274 € -1.193.831 € 

Resultat abans d’impostos  79.517.214 €  34.309.000 €  8.904.295 €  1.827.579 €  68.025 € 

Impost sobre societats -18.937.184 € -7.176.000 € -1.755.414 € -426.049 € -17.042 € 

Resultat de l’exercici  60.580.030 € 27.133.000 € 7.148.881 € 1.401.530 €  50.983 € 

RÀtIoS I MAGNItuDS

Facturació 2019  1.474.625.479 €  1.000.526.000 €  120.048.963 €  75.833.928 €  99.875.081 € 

Facturació 2020  1.635.793.822 €  1.082.305.000 €  125.609.436 €  75.483.186 €  97.975.500 € 

Facturació 2021  1.788.199.004 €  1.095.272.000 €  122.948.758 €  106.334.674 €  100.283.978 € 

Variació facturació 2020-2021 9,3% 1,2% -2,1% 40,9% 2,4%

Resultat 2019  30.029.493 €  24.860.000 € -1.396.273 €  1.191.734 €  111.734 € 

Resultat 2020  36.647.057 €  26.822.000 €  6.077.307 €  673.922 €  77.143 € 

Resultat 2021  60.580.030 €  27.133.000 €  7.148.881 €  1.401.530 €  50.983 € 

Variació resultat 2020-2021 65,3% 1,2% 17,6% 108,0% -33,9%

Fons de maniobra -280.665.877 €  148.151.000 €  631.826 €  8.774.463 €  11.320.332 € 

Despeses de personal / persona  26.077 €  39.767 €  37.330 €  35.959 €  48.899 € 

Vendes / persona  227.535 €  505.899 €  325.261 €  297.856 €  783.469 € 

Valor afegit / vendes (%) 27,2% 23,2% 40,5% 21,7% 13,9%

Personal assalariat  7.859  2.165  378  357  128 

Solvència 0,28 2,55 0,87 1,16 0,57

Importància dels fons propis 6,1% 83,0% 25,4% 39,6% 3,5%

Endeutament 1545,5% 20,4% 294,2% 152,4% 2773,2%

Marge de benefici 3,4% 2,5% 5,8% 1,3% 0,1%

Rendibilitat financera 162,3% 6,0% 37,1% 7,3% 3,2%

bon Preu, SAu casa tarradellas, SA Embutidos Monells, SA Frigorífics Ferrer, SA barry callebaut 
Manufacturing Iberica, SA

Seu social Les Masies de Voltregà Gurb Sant Miquel de Balenyà Vic Gurb

Activitat principal Distribució minorista 
d’alimentació

Elaboració i venda de 
productes alimentaris

Elaboració d’embotits i 
productes carnis

Comerç a l’engròs de peix i 
marisc

Indústria del cacau i la xocolata

(Ve de la pàgina 25)

(Continua a la pàgina 27)

a les nou xifres. La xifra de 
negoci suposa un increment 
de gairebé el 50% respecte a 
la de 2020. El resultat també 
va suposar un notable aug-
ment, respecte al de l’any 
anterior, ja que els 1,4 mili-
ons de benefici representen 
multiplicar per més de dos 
els de 2020. La recuperació 
de l’hostaleria, després de 
l’any més dur de la pandè-
mia, ha repercutit en positiu 
en els números de la compa-
nyia. Durant el 2021, a més 
a més, Frigorífics Ferrer va 
tancar l’acord de compra de 
l’empresa madrilenya Frozen 
Food, operació que li per-

metia millorar la distribució 
dels seus productes a tot l’Es-
tat espanyol.

BARRY CALLEBAUT 
MANUFACTURING IBERI-
CA, SAU
Des que el 2009 la històrica 
Chocovic va ser adquirida 
pel grup Barry Callebaut l’ac-
tivitat de la companyia s’ha 
integrat al model de les dife-
rents empreses que el grup 
suís té a Europa. L’any passat 
va créixer un 2,4% en factu-
ració, arribant als 100,2 mili-
ons, però en canvi el resultat 
va ser un 34% menor que 
el de 2020, situant-se en els 

51.000 euros, a causa dels 
preus de la matèria primera 
i l’energia. La fàbrica gurbe-
tana dedicada a la fabricació 
i venda de xocolata és una 
empresa molt endeutada, 
si bé bona part del deute és 
amb empreses del mateix 
grup. El seu patrimoni net 
cobreix només el 3% de l’ac-
tiu total.

LIQUATS VEGETALS, SA
L’empresa de Viladrau dedi-
cada a la fabricació de begu-
des vegetals, sota les mar-
ques Yosoy, Yosoy ecológico, 
Monsoy, Nature i Almendro-
la, va continuar el 2021 la 

importants projectes centrats 
en el disseny de productes 
de qualitat, naturals i salu-
dables, així com té intenció 
d’invertir en millores tecno-
lògiques i productives. Tam-
bé prepara nous llançaments 
i presentacions de producte.

FRIGORÍFICS FERRER, 
SAU
L’empresa vigatana dedica-
da al comerç a l’engròs de 
peix i marisc, ja sigui fresc 
o congelat, va obtenir una 
facturació rècord de 106 
milions, el 2021, arribant així 

seva línia ascendent pel que 
fa a la facturació. L’exercici 
el va tancar amb una xifra de 
negoci de gairebé 86 milions, 
mentre que el resultat, de 
mig milió d’euros, va quedar 
molt per sota del dels dos 
exercicis anteriors. Un dels 
motius que explica aquesta 
davallada és l’increment dels 
costos energètics, els emba-
latges, les matèries primeres 
i l’elevat ritme de les inversi-
ons. En aquest sentit, destaca 
una forta inversió en tecno-
logia per millorar la capacitat 
de la fàbrica: s’ha ampliat la 
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LLEGENDA
Fons de maniobra = Actiu corrent - passiu corrent  negatiu    positiu
Valor afegit = Ingressos d’explotació - consums d’explotació   
Solvència = Actiu corrent / Passiu exigible (corrent i no corrent)  < 0,5  0,5 - 1,5  > 1,5

Importància del fons propis = Patrimoni net / Actiu total  < 25%  25-50%  > 50%
Endeutament = Passiu exigible (corrent i no corrent) / Patrimoni net (%)  > 300%  100-300%  < 100%
Marge de benefici = Resultat net / Ingressos d’explotació  negatiu  0-3%  > 3%
Rendibilitat financera = Resultat net / Patrimoni net  negatiu  0-5%  > 5%
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Liquats Vegetals, SA Casa Mas Alimentación, SA LP Foodies, SAU Splendid Foods, SAU Embotits Espina, SAU

Seu social Viladrau Castellterçol Manlleu Seva Vic

Activitat principal Fabricació de liquats vegetals Elaboració de menjars 
precuinats

Elaboració de  patés i productes 
carnis  Elaboració de productes carnis Elaboració de productes carnis 

i embotits

bALANç DE SItUACIó

Actiu no corrent  44.362.727 €  18.443.696 €  9.748.561 €  22.212.133 €  6.754.758 € 

Existències  6.196.154 €  1.713.281 €  2.910.181 €  1.726.189 €  4.998.006 € 

Deutors  17.293.349 €  7.168.580 €  3.572.682 €  3.396.838 €  4.501.613 € 

Tresoreria  720.238 €  338.985 €  2.997.772 €  10.246 €  111.296 € 

Altres actius corrents  327.524 €  2.094.476 €  16.961.435 €  1.562.669 €  1.530.198 € 

Actiu corrent  24.537.265 €  11.315.322 €  26.442.069 €  6.695.942 €  11.141.113 € 

Actiu  68.899.991 €  29.759.018 €  36.190.630 €  28.908.076 €  17.895.871 € 

Patrimoni net  43.126.181 €  9.309.026 €  30.785.700 €  12.742.279 €  5.291.922 € 

Passiu no corrent  11.041.306 €  8.799.431 €  65.595 €  9.525.323 €  2.367.840 € 

Passiu corrent  14.732.504 €  11.650.561 €  5.339.335 €  6.640.473 €  10.236.109 € 

Patrimoni net i passiu  68.899.991 €  29.759.018 €  36.190.630 €  28.908.076 €  17.895.871 € 

CoMPtE DE RESULtAtS

Ingressos explotació  85.927.044 €  44.254.623 €  27.235.689 €  18.616.164 €  17.907.218 € 

Consums d’explotació -34.360.270 € -19.819.222 € -8.723.774 € -9.269.301 € -10.193.428 € 

Despeses de personal -11.938.812 € -8.409.248 € -3.544.586 € -1.796.730 € -3.600.970 € 

Altres despeses d’explotació -28.066.543 € -8.504.255 € -15.001.602 € -4.885.916 € -3.576.148 € 

Resultat brut d’explotació  11.561.419 €  7.521.898 € -34.273 €  2.664.217 €  536.672 € 

Amortització d’immobilitzat -10.906.806 € -2.701.088 € -525.284 € -1.436.469 € -402.622 € 

Altres resultats  18.775 € -6.197 €  63.204 € -30.753 €  19.770 € 

Resultat financer -459.277 € -388.039 € -45.385 € -174.784 € -144.255 € 

Resultat abans d’impostos  214.111 €  4.426.574 € -541.738 €  1.022.211 €  9.565 € 

Impost sobre societats  292.348 € -984.286 €  52.819 € -267.703 € -16.732 € 

Resultat de l’exercici   506.459 € 3.442.288 € -488.919 € 754.509  € -7.167 € 

RÀtIoS I MAGNItUDS

Facturació 2019  65.947.292 €  29.528.951 €  31.849.570 €  18.333.767 €  22.090.574 € 

Facturació 2020  83.767.839 €  37.499.409 €  33.948.703 €  19.812.191 €  19.164.695 € 

Facturació 2021  85.927.044 €  44.254.623 €  27.235.689 €  18.616.164 €  17.907.218 € 

Variació facturació 2020-2021 2,6% 18,0% -19,8% -6,0% -6,6%

Resultat 2019  3.633.561 €  688.625 €  2.707.545 €  420.734 € -401.133 € 

Resultat 2020  5.208.051 €  1.894.150 €  2.361.754 €  877.733 €  49.086 € 

Resultat 2021  506.459 €  3.442.288 € -488.919 €  754.509 € -7.167 € 

Variació resultat 2020-2021 -90,3% 81,7% -120,7% -14,0% -114,6%

Fons de maniobra  9.804.761 € -335.239 €  21.102.734 €  55.469 €  905.004 € 

Despeses de personal / persona  41.744 €  29.199 €  37.988 €  41.784 €  37.123 € 

Vendes / persona  300.444 €  153.662 €  291.890 €  432.934 €  184.610 € 

Valor afegit / vendes (%) 60,0% 55,2% 68,0% 50,2% 43,1%

Personal assalariat  286  288  93  43  97 

Solvència 0,95 0,55 4,89 0,41 0,88

Importància dels fons propis 62,6% 31,3% 85,1% 44,1% 29,6%

Endeutament 59,8% 219,7% 17,6% 126,9% 238,2%

Marge de benefici 0,6% 7,8% -1,8% 4,1% -0,0%

Rendibilitat financera 1,2% 37,0% -1,6% 5,9% -0,1%

(Ve de la pàgina 26)

planta d’envasat i el magat·
zem robotitzat. També s’ha 
apostat per una nova depura·
dora d’última generació. 

CASA MAS ALIMENTA-
CIÓN, SL
L’empresa de Castellterçol, 
dedicada a l’elaboració i 
venda de plats preparats, ha 
iniciat aquest any el seu tras·
llat a les noves instal·lacions 
de Sallent (Bages), on hi ha 
invertit 33 milions d’euros. 
L’exercici 2021 encara el va 
fer sencer al Moianès i el va 
tancar augmentant el volum 

de vendes fins arribar a una 
facturació de 44,2 milions, 
un 18% més que el 2020. El 
resultat també va ser molt 
millor que l’any anterior, 
arribant als 3,4 milions 
(+81,7%). El 2021 va arribar 
a produir 18 milions d’uni·
tats de plats precuinats fres·
cos, amb data de caducitat 
curta. El 98% de les vendes 
són al mercat interior.

LP FOODIES, SAU
La Piara, dedicada a l’elabo·
ració de productes carnis, 
és una de les dues empreses 
del grup analitzat en aquest 
dossier que va tenir pèrdues 

l’any 2021. El seu resultat va 
ser 489.000 euros negatius i 
la facturació, de 27,2 milions, 
va ser un 20% inferior a la 
de 2020. Durant l’exercici, 
el negoci es va veure influït 
per les condicions meteoro·
lògiques adverses, a més de 
l’impacte en l’abastament 
d’envasos, embalatges i un 
entorn econòmic poc favora·
ble, segons consta a l’infor·
me de gestió.

SPLENDID FOODS, SAU
Splendid Foods (abans 
Embotits Can Duran) va 
posar en marxa durant el 
2021 la nova nau dedicada a 

l’elaboració de pollastre i gall 
d’indi ecològic sota la marca 
ViuBé, al costat de les instal·
lacions centrals de Seva. Les 
inversions del 2021 es van 
destinar a equipar una nau 
de 2.600 metres quadrats que 
va acabar costant 4,5 milions. 
Les vendes del grup van cau·
re un 6% el 2021, quedant·se 
en els 18,6 milions. El benefi·
ci també va ser inferior al de 
2020 i van tancar l’any amb 
un resultat de 754.000 euros 
(·14%). Splendid Foods va 
treure al mercat el 2021 el 
primer embotit sense additiu 
artificial ni al·lèrgens i conti·
nua treballant en el projecte 

Embot·It’s, d’aplicació de la 
intel·ligència artificial en la 
curació del producte. 

EMBOTITS ESPINA, SAU
Embotits Espina, amb una 
forta presència al mercat 
turístic americà i del Carib, 
ha estat de les que més ha 
trigat a recuperar l’activitat 
postpandèmica. Per això, el 
2021 va decréixer en vendes. 
Els 17,9 milions de facturació 
suposen un descens del 6,6% 
respecte a 2020. L’any el van 
tancar ajustat, amb una lleu·
gera pèrdua de 7.000 euros. 
La dinàmica apunta a millo·
rar el 2022.
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Els sortejos sempre es faran a les 10 del matí del dia del sorteig. Les seves dades personals seran tractades per Premsa d’Osona, SA i CATVL 97, SLU (conjuntament i en endavant, EL 9 NOU) amb la finalitat 
de fer-lo participar en els sorteigs. Les dades personals, així com imatges i veu, poden ser utilitzades mitjançant els canals audiovisuals del Grup (premsa, ràdio, televisió, internet…) utilitzant els formats i mitjans 
previstos en cada cas amb finalitats periodístiques. Pot consultar informació addicional sobre els seus drets de protecció de dades a www.el9nou.cat.

ExCLUSiU
PEr ALS
SUbSCriPTOrS

Descarregueu-vos la targeta

informació: 93 889 46 59

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

SANTA EUGèNiA DE bErGA

2X1
En l’Entrada

al musEu

tona
pessebre

vivent d’osona

l’art d’un poble

divendres 6 de gener de 2023
diumenge 8 de gener de 2023

1 entrada gratuïta amb el carnet del subscriptor

51a edició

TOrrELLES DE LLObrEGAT

2X1
En l’Entrada

divendres 6 de gener - a les 20h calldetenes

sOrtEIG d’EntradEs quÀdruplEs

el messies de händel
música

ConCert de Cap d’any

sOrtEIG d’EntradEs dOBlEs

diumenge 8 de gener - a les 18h VIc

música

Gala de CirC
dissabte 7 de gener - a les 19h torelló

Circ

sOrtEIG d’EntradEs dOBlEs

sOrtEIG dE CaBassOs amB prOduCtEs CapraBO

regala un cabàs
amb productes

50%
dte.

En El prEu dE
l’Entrada

bArCELONA

Guanyadors del sorteig del mes de desembre

Guanyadora: maria Josep mercadal,
de Vic

Guanyadora: Josefina autonell,
de taradell

Guanyadors del sorteig del mes de novembre

Guanyadora: maria rosa raurell,
de Folgueroles

Guanyadora: ariadna Giol,
dels Hostalets de Balenyà

Dilluns, 2 de gener de 202328
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Sortida de la Sant Silvestre de Manlleu, la més antiga i multitudinària

Manlleu

Esther Rovira

L’atletisme popular viu un 
bon moment i això ha afa-
vorit l’aparició de diverses 
curses en els darrers anys. 
Algunes, al llarg de tota 
la temporada però moltes 
altres, especialment l’últim 
dia de l’any repartides per 
diferents pobles d’Osona, el 
Ripollès i el Moianès. Si el 
passat 2021 a causa encara 
de la pandèmia de covid-19 
només se’n van fer quatre 
–Manlleu, Taradell, Sant 
Joan de les Abadesses i Sant 
Julià de Vilatorta– enguany 
molts altres municipis han 
recuperat les seves proves i 
fins i tot se n’ha creat una de 
nova a Torelló. 

 MANLLEU
La degana de les Sant Silves-
tre, la que organitza el Club 
Olímpic Manlleu, arribava 
dissabte a la 35a edició i ho 
feia amb nou recorregut a 
l’avinguda Puigmal de Man-
lleu. Un total de 500 atletes 
van creuar la meta entre 
les tres curses que hi havia 
segons l’edat, la de 500m, 
la de 1.000m i la de 5.000m, 
i van rebre un obsequi de 
l’empresa manlleuenca Qui-
nyolis. Els més ràpids en la 
prova adulta van ser Aleix 
Fàbregas, amb una marca 
destacada de 16:27:59, seguit 
de Gerard Fiol (16:51:54) 
i Josep Maria Novellas 
(17:03:02), i en fèmines, 
Anna Pallarès (20:42:31), 
Laura Estorch (21:41:13) i 
Txell Bonet (21:45:68). 

Les Sant Silvestre tornen a escena
Després de la pausa de la pandèmia, diversos municipis han recuperat les seves curses i Torelló n’ha estrenat una

 TORELLÓ
La novetat d’enguany entre 
les curses per acomiadar el 
2022 era la Sant Silvestre 
de Terra Endins, que pro-
posava el Centre Excursi-
onista de Torelló per a la 
tarda de divendres i on 184 
corredors van completar 
5km. Els millors classificats 
masculins van ser Marc 
Traserra (15:44), Arnau 
Montiel (16:10) i Jordi Roy 
(16:14) i les femenines, Clara 
Vallès (18:57), Erola Bis-
quert (19:18) i Cristina Prat 
(19:39).

 TARADELL
Amb un total de 117 parti-
cipants en la seva tretzena 
edició, a Taradell es van pre-

miar un any més les millors 
disfresses, que van ser les de 
l’equip format per Marçal i 
Bernat Cedó així com Marta 
Rodríguez i pel de Marta 
Homs i Joan Coderch. Tot i 
no ser competitiva, els pri-
mers homes a fer els 8km 
de recorregut de la prova 
que organitza el Centre 
Excursionista de Taradell 
van ser Jordi Gallifa, Oriol 
Sentmartí, Marc Tió i Albert 
Corominas amb un temps de 
poc més de 40 minuts, i les 
primeres dones, Anna Pujol, 
Txell Bonet, Jana Aguilar i 
Núria Ferrer. 

 ST. JOAN ABADESSES
També un centenar de perso-
nes són les que van reunir-se 

al passeig de Sant Joan per 
dir adeu al 2022 corrent la 
novena edició de la prova 
coorganitzada per la Barra 
Jove i la Unió Excursionista 
del municipi. El jove Miró 
Bassaganya va ser el primer 
de completar els 5km amb 21 
minuts. El van acompanyar 
al podi Albert Ramoneda i 
Eduard Tarré, mentre que 
la fèmina més ràpida va ser 
Elisabet Bosch. 

 RIBES DE FRESER
La que va ser tot un èxit va 
ser la Sant Silvestre Ribetana 
en la que era la seva quinze-
na edició després de dos anys 
d’absència per la pandèmia. 
300 persones es van aplegar 
en aquesta proposta, que va 

Acomiadar l’any fent esport s’està 
convertint cada vegada més en una 
tradició. A una cita tan consolidada 
i arrelada com la Sant Silvestre man-

lleuenca s’hi han sumat en els darrers 
anys altres proves atlètiques l’últim 
dia de l’any. Enguany, i després de dos 
anys de pandèmia, gairebé 2.000 per-

sones van participar entre divendres 
i dissabte a cites repartides per dife-
rents municipis d’Osona, el Ripollès i 
el Moianès. 

servir perquè les entitats 
locals, l’Esquella i l’Ajunta-
ment fessin un sentit home-
natge a Ramon Macias, afec-
tat d’ELA, pel seu compromís 
amb l’esport del municipi. A 
l’Open absoluta de 4km els 
podis els van formar Jofre 
Cullell (13:30), Ramon Maci-
as (14:00) i Meliton Romero 
(14:09) i Bruna Torrentbò 
(16:26), Maria Sau (16:28) i 
Anna Macià (16:31).

 CAMPRODON, 
MOIÀ, SANT JULIÀ, 
CASTELLTERÇOL I PRATS

Gran ambient també amb 
250 corredors sumant els de 
totes les categories d’edat el 
que es va viure amb la cita de 
l’Ski Club Camprodon, amb 
xocolatada a l’acabar. Entre 
els diversos municipis que 
van organitzar curses la tarda 
de dissabte n’hi havia molts 
d’altres on el més important 
era córrer i no hi havia classi-
ficació. És el cas de Moià, on 
van compartir quilòmetres 
120 persones; Sant Julià, amb 
un altre centenar en la seva 
vuitena edició; Castellterçol, 
on una cinquantena de perso-
nes van participar a la prova 
del Centre Excursionista de 
Castellterçol i van recaptar 
180 euros per al banc dels ali-
ments, o Prats de Lluçanès, 
amb una vintena de persones 
disfressades. Les curses de 
Sant Silvestre acabaran el 
proper diumenge amb la cita 
del Bisaura, que arriba a l’on-
zena edició i sortirà a les 11 
del matí des del pavelló de 
Sant Quirze. 
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La Júlia, en Vidal, la Ivet i en Jordi Beltran, en un entrenament abans de Nadal al Judo Ripoll

Els Beltran, de Montesquiu, practiquen judo a Ripoll, on el pare fa d’entrenador. Tots 
estan assolint bons resultats, però destaca la Ivet, que lidera el rànquing estatal Infantil

Una família que comparteix esport

Ripoll/Montesquiu

E.R.

El pare, Jordi Beltran, havia 
practicat judo durant molts 
anys a Badalona fins que va 
decidir deixar-ho coincidint 
amb l’entrada al món laboral. 
Al cap de vint anys i quan ja 
feia temps que amb la seva 
família s’havien establert a 
Montesquiu hi va tornar a 
entrar en contacte. Va ser 
arran de voler que el seu fill 
Vidal provés aquest esport 
que tant l’apassiona al Judo 
Ripoll, ja que la decisió va 
provocar un efecte dòmino 
a la família. Era el 2016 i 

primer la seva filla gran, la 
Júlia, va voler seguir les pas-
ses del seu germà petit; més 
tard va ser la mitjana, la Ivet, 
la que al veure’ls va demanar 
d’apuntar-s’hi, i finalment 
ell va optar per reprendre la 
seva faceta d’entrenador.

“Hi ha altres famílies que 
també fan judo. Les meves 
germanes, per exemple, ja 
n’havien fet, també. El que 
no és tan habitual són els 
resultats que estan aconse-
guint. De fet, el més normal 
en aquest esport és no gua-
nyar i això no vol dir fer-ho 
malament. Per tant, té molt 
mèrit les medalles que estan 

aconseguint”, assegura el 
progenitor en referència als 
èxits dels seus tres fills en 
el que porten de temporada. 
Destaca el palmarès de la 
Ivet, de 13 anys, que va pri-
mera del rànquing espanyol 
Infantil (U15) en categoria 
de pes U48kg després de gua-
nyar la Copa d’Espanya a Gra-
nadilla de Abona, Tenerife. 
També ha estat segona a la 
Supercopa Espanya d’Avilés, 
primera a la Copa d’Espanya 
de Barbastre, primera a la 
Copa Catalunya i també pri-
mera en un torneig a França. 
Tot això, venint d’una 
temporada passada que ja 

havia estat molt bona i on 
la montesquiuenca va asso-
lir el primer títol de Copa 
d’Espanya de la història del 
Judo Ripoll. “M’agrada molt 
entrenar i veure que la fei-
na surt a les competicions”, 
destaca la judoka, que també 
practica gimnàstica artística 
al Gimnàstic Osona per tenir 
més flexibilitat i força i que, 
a més a més, fa dos entrena-
ments setmanals al Centre 
de Tecnificació del Bages i el 
Moianès. 

“A mi el que m’atrau del 
judo són les relacions i la 
confiança que agafes amb 
l’altra gent. Des de fora sem-

bla un esport de contacte 
però t’ho passes molt bé i 
l’últim que et fas és mal”, 
afegeix la seva germana 
Júlia, de 16 anys, que també 
entrena al Centre de Tec-
nificació però en el seu cas, 
com en el d’en Vidal, el seu 
segon esport és el brazilian 
jiu-jitsu. Júlia Beltran, que ha 
impulsat una activitat extra-
escolar de judo a Montesquiu 
per donar-lo a conèixer entre 
els més petits, competeix en 
categoria Cadet (U18), on és 
vuitena al rànquing estatal 
en categoria de pes U48kg. 
La germana gran acumula 
enguany un subcampionat 
de Catalunya, un altre segon 
lloc al Torneig dels Cinc 
Continents, un tercer lloc a 
la Copa Espanya de Barbas-
tre, un altre bronze al Cam-
pionat de Catalunya d’una 
categoria superior, la Júnior, 
així com un cinquè lloc a la 
Copa Espanya de Pamplona. 
Totes dues tenen de referent 
la moianesa Carla Ubasart i 
comparteixen les ganes de 
continuar progressant en 
aquesta art marcial japonesa 
que és esport olímpic i la for-
ma més destacada de lluita 
de jaquetes a escala interna-
cional.

El més petit dels tres, en 
Vidal, d’11 anys, es troba 
en una etapa encara molt 
formativa, però tot i així 
també ha començat bé el curs 
amb segons llocs a la Copa 
Catalunya i a França. A ell 
l’apassiona veure Niko She-
razadishvili, doble campió 
mundial de l’especialitat el 
2018  i el 2021, i no amaga 
que també té ganes de conti-
nuar la nissaga dels Beltran. 

“Veurem si els respecten 
les lesions i fins on poden 
arribar, però sí que és cert 
que aquests resultats aniran 
fent créixer de mica en mica 
la resta de judokes del club”, 
afirma el pare. De moment, 
aquesta temporada han 
arribat al centenar de practi-
cants, que és el rècord histò-
ric del Judo Ripoll.

Primers 
compassos  
del Dakar
Yanbu La 45a edició del 
Dakar va començar amb els 
osonencs lluny de les pri-
meres posicions però amb 
bones sensacions d’alguns 
d’ells. És el cas de Laia Sanz, 
que va ser 21a a la general 
de cotxes en la primera eta-
pa i sisena en els de tracció 
4x2, mentre que al mateix 
equip Astara Marc Solà com 
a copilot de Carlos Checa va 
ser 56è. Entre els T4 Gerard 
Farrés va acabar en novena 
posició i Rosa Romero com 
a copilot de Pedro Peñate, al 
lloc 21. En T3 Joan Font va 
creuar la meta en el lloc 24.

El Voltregà 
s’enfrontarà  
al Diessbach suís

Sant Hipòlit de Voltregà 

El sorteig dels vuitens de 
final de la WS Europe Cup 
d’hoquei patins va determi-
nar dijous al vespre que el 
Voltregà Stern Motor es veu-
rà les cares amb el Diessbach 
suís. El partit d’anada serà 
el 28 de gener a casa mentre 
que la tornada es disputarà 
l’11 de febrer a domicili. 
També es van sortejar els 
emparellaments dels quarts 
de final, i en cas de passar 
novament de ronda els de 
Sant Hipòlit s’enfrontaran 
al guanyador de l’elimina-
tòria entre el Follonica i el 
Remscheid.

Dol per la mort de 
Ton Parella i Lluís 
Autonell

Sant Hipòlit/Taradell 

L’esport osonenc va perdre 
aquesta setmana l’exju-
gador d’hoquei del CP 
Voltregà Ton Parella, que 
va formar part de l’equip 
històric que va aixecar la 
primera Copa d’Europa de 
l'entitat (1966), així com el 
primer president de la UC 
Taradell Lluís Autonell. Molt 
vinculat al teixit esportiu 
taradellenc, va ser un dels 
fundadors de l'entitat 
ciclista el 1980 i abans havia 
practicat atletisme i més tard 
l’excursionisme. També es 
va fer càrrec del tir al plat a 
Marenga durant molts anys.
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concert de Mariona Escoda, 
la guanyadora de la primera 
edició d’Eufòria, presentant 
el seu primer disc. En l’àmbit 
de la música clàssica, a part 
de les actuacions pendents 
del cicle de Grans Concerts 
(entre els quals l’estrena 
de Polifem Consort, la nova 
formació creada per Jordi 
Domènech), aquesta part de 
la temporada sol portar l’òpe-
ra a L’Atlàntida. En aquesta 
ocasió no serà només una 
sinó dues: Madame Butterfly 
de Puccini i Il Trovatore de 
Verdi, en les habituals pro-
duccions de la Fundació Òpe-
ra a Catalunya. Entre d’altres 
propostes, s’inclou també 
la representació en format 
concert de l’òpera Ferides de 
Jofre Bardolet, estrenada al 
mateix escenari el juliol de 
l’any passat. 

Bet Piella, regidora de 
Cultura de l’Ajuntament de 
Vic, destaca que L’Atlàntida 

“compleix la funció que li 
pertoca com a teatre públic”, 
amb la seva incidència en 
l’àmbit educatiu i la voluntat 
d’adreçar-se “a nous públics 
joves”.

ESPECTACLES PENDENTS

Aquest mes, a l’agenda de 
L’Atlàntida encara hi ha algu-
nes cites pendents de la pri-
mera meitat de la temporada. 
El proper dia 20 de gener es 
recupera el concert de Pau 
Vallvé que es va suspendre 
a principis de desembre per-
què va contraure la covid. 
Forma part de la gira d’es-
trena del disc que va batejar 
amb la icona : ), del qual els 
directes es van preparar en 
una estada a l’ETC. El dia 14, 
Quim Masferrer hi portarà 
el seu exitós monòleg Bona 
gent, per al qual totes les 

Les programacions d’arts escèniques 
posen el ‘mode nadalenc’ en aquesta 
pausa de la temporada, mentre pre-
paren la represa aquest gener. L’At-

làntida de Vic ho farà amb novetats 
com propostes que tenen l’humor 
com a denominador comú i les prime-
res complicitats amb la nova Bibliote-

ca Pilarin Bayés. El Teatre Cirvianum 
de Torelló segueix en la seva línia de 
programació d’aire alternatiu i estre-
na una obra de Dobrin Plamenov.

L’humor arriba a L’Atlàntida en 
la segona part de la temporada
La programació inclou 42 espectacles, entre els quals destaca el protagonisme femení

Vic

Jordi Vilarrodà

L’humor es fa un lloc en la 
programació de L’Atlàntida, 
en la segona meitat de la 
temporada. Entre el total de 
42 espectacles programats, es 
proposa a l’espectador l’iti-
nerari #Humor360º amb un 
recorregut que el tenen com 
a fil conductor. “Humor des 
de diferents perspectives, en 
formats i espais diversos”, 
diu Montse Catllà, directora 
de la Fundació L’Atlàntida. 
Des d’En Peyu amb L’il-
lusionista fins a una Paz 
Padilla molt personal i fora 
del seu habitual registre, o 
des de la traslació al teatre 
del podcast La Sotana fins a 
un clàssic com Joan Pera.

L’Atlàntida continua amb 
un altre itinerari que porta 
l’espectador per una desena 
d’espectacles amb protago-
nisme femení, #AmbVeu-
deDona, que tindran com a 
temes “la cosificació de la 
dona i la maternitat”. Aquí 
s’hi trobaran algunes de les 
propostes més rellevants, 
com la Yerma de García Lorca 
que arribarà a Vic en una 
producció del Teatre Lliure 
avalada per elogis unànimes, 
i amb una banda sonora de 
Raül Refree. Dins del mateix 
itinerari s’inclou també el 
concert de Tarta Relena en 
el final de gira del disc Fiat 
& Lux, que a Vic serà excep-
cional per la presència d’un 
cor de 16 persones. O també 
La trena, dirigida per Clara 
Segura, que ja ha venut totes 
les entrades de la primera 
sessió i n’ha programat una 
altra. 

L’oferta teatral recull 
“altres grans produccions 
en gira que venen aquí”, diu 
Ramon Ferrer, programador 
de L’Atlàntida. Com la Terra 
baixa de Guimerà que Carme 
Portaceli va dirigir al TNC i 
que representa “una revisió 
actual del text”. Des de La 
Villarroel, arribarà l’Amèrica 
de Sergi Pompermayer amb 
direcció de Julio Manrique. I 
des del Romea, Josep Maria 
Pou protagonitzant El pare, 
amb la torellonenca Mireia 
Illamola en el repartiment. 
Pel que fa a la música, des-
taca en l’àmbit del pop el 

Un gran text d’Ettore Scola  
Vic CorCia Teatre tancarà el seu 20è ani-
versari posant en escena Una giornata 
particolare d’Ettore Scola. Un projecte que 
financen en part amb micromecenatge. 

ELS OSONENCS / CORCIA TEATRE

Concert d’estrena del disc
Vic Guillem Roma ja té a punt el nou disc, 
que porta per títol Un lloc, disponible a les 
plataformes digitals. El primer concert en 
directe serà el de L’Atlàntida. 

Des del circ contemporani
Vic La vigatana Clara Cortés prové del 
món del circ contemporani i utilitza aquest 
llenguatge en la seva nova proposta, 
Hedonia, amb Moritz Grenz.

Després d’‘A.K.A.’, ‘Scratch’
Vic Amb l’èxit extraordinari d’A.K.A. com a 
aval, Montse Rodríguez dirigeix Scratch, un 
monòleg de Daniel J. Meyer interpretat per 
Clara Mingueza que s’estrena a Vic. 

Torna el ‘Fem un musical’
Vic Els càstings entre estudiants d’instituts 
de Vic ja es van fer i està en marxa el nou 
musical participatiu, amb llibret d’Arnau 
Tordera: Deixa’t estar de romanços!

Entre la màgia i l’humor
Vic Estrenat el setembre passat a Callde-
tenes, el darrer espectacle d’en Peyu utilit-
za la màgia com a palanca per parlar d’una 
altra màgia, la del teatre. 

ELS OSONENCS / GUILLEM ROMA

ELS OSONENCS / CLARA CORTÉS

ELS OSONENCS / MONTSE RODRÍGUEZELS OSONENCS / TORDERA I MUSICAL

ELS OSONENCS / EN PEYU

La ‘trobada’ amb 
la nova biblioteca
Vic La nova Biblioteca 
Pilarin Bayés i L’Atlàntida 
formen part “d’un projecte 
cultural compartit”, diu 
Montse Catllà. Per això 
en aquest inici de 2023 
començaran a col·laborar 
en alguns projectes. La 
biblioteca acollirà, per 
exemple, les conferències  
divulgatives prèvies als 
concerts musicals des-
tacats, entre ells els dos 
d’òpera. També es crea 
un club de lectura, Llegir 
L’Atlàntida, que vincularà 
obres que s’hi representen 
amb llibres i que comença-
rà amb Terra baixa. 
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Un Cirvianum amb estrenes
El torellonenc Dobrin Plamenov hi presentarà el seu muntatge ‘Beuré de la teva aigua’
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D’esquerra a dreta, Dobrin Plamenov, Pep Tines, Marçal Ortuño i Txell Vilella, en la presentació de la programació

Torelló

J.V.

Propostes poc habituals en 
els circuits comercials i una 
estrena destacada amb origen 
torellonenc són algunes de 
les propostes del Teatre Cirvi-
anum de Torelló en la segona 
meitat de la temporada. En 
total, 19 espectacles omplen 
la programació fins al mes de 
maig. 

L’inici serà a mitjans de 
gener amb dues grans pro-
duccions teatrals que pas-
saran per Torelló. El dia 14, 
amb L’oreneta, l’exitosa obra 
de Guillem Clua on brillen 
Emma Vilarasau i Dafnis Bal-
duz. “Hem tingut la sort que 
ha allargat la gira”, diu Pep 
Tines, tècnic de Cultura de 
Torelló. I això farà que arribi 
l’obra amb l’aval dels cinc pre-
mis Butaca que acaba d’ob-
tenir. Una setmana després, 
el 21 de gener, pujarà a l’es-
cenari del Cirvianum l’actor 
Imanol Arias, que encarnarà 
el Willy Loman protagonis-
ta de Muerte de un viajante 
d’Arthur Miller. L’obra forma 
part del programa Platea, del 

Ministeri de Cultura, al qual 
el Cirvianum està adherit, i 
que l’any passat ja li va per-
metre de portar José Sacris-
tán, amb l’obra Señora de rojo 
sobre fondo gris. 

Al costat d’aquestes, hi 
ha les apostes pel talent de 

proximitat, entre les quals 
destaca Beuré de la teva aigua, 
primera gran producció 
professional del torellonenc 
Dobrin Plamenov com a 
director i autor a la vegada. 
Un monòleg en tres escenes 
que va escriure fa tres anys 

i que va guanyar el premi 
Dau al Sec 2022, que convoca 
aquesta sala barcelonina. 
“Les tres escenes tenen com 
a tema central el canvi cli-
màtic”, diu Plamenov. Des 
de perspectives diverses com 
la del conflicte entre Israel 

i Palestina, la por al futur 
entre els joves o les fronteres 
amb l’Àfrica. 

També amb el programa 
Platea arribarà un altre dels 
plats forts de la temporada, 
Ópera Locos, de Producciones 
Yllana –que ha dut altres 
espectacles al Cirvianum i 
que ara crea humor a partir 
del món operístic–. De les 

produccions catalanes en gira 
destaca Animal negre triste-
sa, un èxit de la temporada 
passada a Barcelona amb 
direcció de Julio Manrique i 
amb l’osonenc Ernest Villegas 
entre els protagonistes. Coin-
cidint amb el Dia de la Dona 
també es podrà veure La volta 
al món en 80 ties, una reivin-
dicació teatral i musical de 80 
personalitats femenines no 
prou recordades de la mà de 
Georgina Llauradó i Cristina 
Martínez.  

Tastet de Gospel emociona Taradell
Taradell Tastet de Gospel va ser l’encarregada de donar la 
benvinguda al 2023 amb el concert de Cap d’Any organitzat 
per l’Ajuntament de Taradell. Amb el nom de Gospelwill, els 
gairebé 700 espectadors que van omplir Can Costa aquest diu-
menge es van emocionar amb les 40 veus que hi havia damunt 
de l’escenari juntament amb els cinc músics, les projeccions a 
través d’una pantalla, les veu en off i una ballarina que no va 
parar durant tot l’espectacle a través de gestos i moviments. 
Tots ells van ser els encarregats d’explicar al llarg del nou 
espectacle del grup de gòspel taradellenc una història de vida 
a través de 14 temes que narrava les etapes en les quals qual-
sevol persona s’hi pot sentir identificada: els ulls de l’infant, el 
batec de l’adolescent, la falsa maduresa, l’època d’estabilitat, 
el dubte, la tempesta emocional, la malaltia, la mort, el record, 
l’esperança, estic bé (ple de vida), tinc el poder, soc jo i no tin-
guis pressa, ja has arribat, el colofó final a l’espectacle amb la 
cançó Great I Am. L.M.
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Gala de circ  
per tancar Nadal
Torelló La programació 
nadalenca del Cirvianum, 
amb els Pastorets com a 
atractiu principal, posarà 
el punt final el proper 
dissabte amb la ja habitual 
gala de circ que programa 
la companyia Silosenome-
cuelgo.

Els dissenys de Zoo Studio, de Vic, i Vanderpla, 
de Moià, guardonats als premis europeus ADCE

Reconeixement europeu

Vic / Moià

J.V.

Dos treballs de Zoo Studio 
i un de Vanderpla han estat 
guardonats en els Premis 
Internacionals de Disseny i 
Publicitat ADCE, que reco-
neixen la feina de creatius 
d’arreu d’Europa.

Zoo Studio, de Vic, ha 
rebut dos premis de plata 
pels llibres que van realitzar 

per al restaurant Disfrutar i 
per al xocolater manlleuenc 
Ramon Morató. L’estudi 
moianès Vanderpla, d’Eu-
dald Pla, ha rebut un premi 
de bronze per la publicació 
Terrassa Comissariat 2012, 
que va fer per a l’Ajuntament 
d’aquesta ciutat. Tots tres 
projectes havien rebut el mes 
de juny passat a Catalunya 
premis Laus, que els donaven 
accés als ADCE. 

Nou premi per al 
disc de la violinista 
Anna Urpina, de Vic

Vic El disc Baroque/Modern, 
de la violinista vigatana 
Anna Urpina, ha guanyat la 
medalla de plata als Global 
Music Awards de Califòrnia, 
en les categories de millor 
instrumentista i d’artista 
emergent. El premi s’afegeix 
a la medalla d’or als World 
Classical Music Awards del 
Regne Unit. El disc, que 
barreja peces de diferents 
èpoques i l’ús de dos tipus 
de violins, es va presentar al 
novembre a L’Atlàntida, on 
s’havia enregistrat a l’estiu. Gerard Calm, de Zoo Studio Eudald Pla, de Vanderpla
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Amb tota l’essència
La Festa del Pi de Centelles va recuperar divendres la seva plenitud després de tres anys d’‘entrebancs’

El Pessebre Vivent 
de Rupit viurà  
la 34a edició

Rupit i Pruit El Collsacabra 
es retroba amb una de les 
propostes més emblemàti-
ques de Nadal: el Pessebre 
Vivent de Rupit, que arriba 
a la 34a edició. Se’n faran 
dues representacions, aquest 
dimecres i el proper dissabte, 
totes dues a partir de les 6 de 
la tarda. D’altra banda, enca-
ra queden dues sessions més 
del Pessebre Vivent d’Osona, 
a Tona. Serà aquest diven-
dres, dia de Reis, i diumenge, 
amb portes obertes de les 6 
de la tarda a les 8 del vespre.

Centelles

Queralt Campàs

Els galejadors centellencs 
es van despertar divendres 
passat a quarts de 7 del matí 
cordant-se la camisa blanca, 
col·locant-se l’armilla negra, 
lligant-se el llacet vermell, 
posant-se la faixa i cobrint-se 
el cap amb la barretina, dis-
posats a gaudir plenament de 
la Festa del Pi 2022. Tot ple-
gat amb les ganes i la il·lusió 
de recuperar l’essència d’una 
festa que els anys 2019, 2020 
i 2021 havia patit diferents 
entrebancs. El tràgic accident 
del 2019, la suspensió de la 
festa el 2020 (arran del coro-
navirus, amb només un petit 
acte simbòlic) i un 2021 que 
semblava que seria totalment 
normal, però l’elevada pre-
sència de cossos de seguretat 
i les mascaretes evidenciaven 
que encara no s’havia recupe-
rat l’equilibri.

De mica en mica, des-
prés d’ofici, els galejadors 
s’anaven acostant al terreny 
situat prop de la deixalleria, 
un espai que l’associació de 
galejadors va adquirir per 
tal de poder plantar pins i 
així no haver de demanar 
permisos, poder mantenir els 
seus propis arbres i escollir 
els més adequats per a cada 
edició. D’aquesta manera, la 
coneguda visió del terreny 
amb els focs, rebent l’albada 
i els primers raigs de sol, 
es va anar materialitzant i 
omplint cada vegada de més 
persones. Com és habitual, 
tothom es va anar reunint en 
grupets per esmorzar, en una 
de les edicions menys fredes 
que es recorden. 

Durant el matí al bosc, una 
imatge curiosa feia córrer 
la veu entre la gentada: just 
al costat del pi escollit, n’hi 
havia un de talat. Aquella 

mateixa nit algú hi havia 
anat i havia decidit fer 
aquesta bretolada.

Tot i aquesta intrigant 
imatge, a les 9 del matí es 
respirava tranquil·litat. 
Gent de totes les edats, la 
major part d’ells galejadors, 
xerraven i compartien un 
esmorzar de germanor amb 
botifarres a la brasa dels focs 
que ja s’havien anat apagant. 
Alguns aprofitaven aquell 
moment, just després de 
fer el cafè, per enfaixar-se. 
Un eixam de barretines que 

s’anava fent cada cop més 
gran. Unes dues hores des-
prés van començar a lligar les 
cordes al pi per començar a 
talar-lo per torns. En aquell 
moment el nou capità de 
galejadors, Jordi Font, atenia 
els mitjans de comunicació. 
“Hem aconseguit que la festa 
segueixi el seu curs normal. 
I hi ha hagut un canvi impor-
tant, que vam aplicar per 
primer cop l’any passat. Tots 
els galejadors signem una 
declaració de responsabili-
tat civil i així cadascú es fa 

responsable dels seus actes. 
També mantenim les restric-
cions d’aforament a la plaça 
per assegurar la seguretat en 
tot moment.”

Un cop tallat el pi, i des-
prés d’alguns intents, el van 
aconseguir lligar ben dret a 
sobre de la carreta. Arran de 
la mort d’un dels dos bous 
que habitualment tiraven del 
carro i com que els nous bous 
adquirits són massa joves i 
encara no estan prou entre-
nats, aquesta vegada (igual 
que l’any anterior) la carreta 

va ser tirada per un tractor.
Després, les imatges habi-

tuals: la careta, el pi i els 
galejadors entrant per l’avin-
guda Rodolf Batlle. Trets i 
núvol de pólvora sobrevolant 
els caps. L’arribada a la plaça 
i el ball del pi. Pujar el pi 
per les escales de l’església 
i penjar-lo tot entonant les 
primeres notes de l’himne de 
Santa Coloma: “Patrona de 
Centelles, Coloma, ocell del 
cel”. Aquí hi romandrà penjat 
fins aquest divendres, dia de 
Reis.
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Quatre moments de la festa. Més de 200 galejadors amb arma i un centenar sense van participar de la jornada, de nou sense la presència dels bous

Veure sortir el sol  
el dia d’any nou des 
de dalt a Bellmunt
Sant Pere de Torelló S’ha convertit 
en tota una tradició del programa 
nadalenc a Sant Pere de Torelló: 
veure sortir el sol el dia d’any nou 
des de dalt del santuari de Bellmunt. 
Els participants –cada any en són 
més– estaven convocats a partir de 
les 7 del matí, tot i que el sol no va 
acabar apareixent fins a les 8 tocades. 
La majoria aprofitaven per immor-
talitzar el moment amb la càmera 
de fotografiar, i tothom va rebre un 
diploma acreditatiu, a més d’un tall 
de coca i una tassa de xocolata. Jordi 
Juvanteny hi va posar la música.
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Torna el campament reial de Manlleu
Manlleu Un altre dels campaments reials destacats serà 
el que, per tercer any consecutiu, Manlleu instal·larà a la 
plaça de Dalt Vila, en una iniciativa nascuda en plena pan-
dèmia que ha fet fortuna. Es tracta d’un recorregut d’uns 
45 minuts en què la canalla pot veure com els patges reials 
treballen i fan els últims preparatius d’aquesta nit tan 
especial, com el carboner, la patge dels xumets, l’astròleg, 
la caramel·lera o el carter, a qui els infants podran lliurar la 
carta o xumet. El campament funcionarà dimarts i dimecres 
de les 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, amb un màxim de 
20 persones per torn. L’accés és gratuït, però cal reservar 
entrades –els veïns de la ciutat ho van poder fer anticipada-
ment–. Es poden reservar de dues a cinc entrades per cada 
comanda. El campament està especialment pensat per a 
infants de 0 a 12 anys, però a cada grup hi ha d’haver com a 
mínim una persona adulta responsable.

“M’he portat mig bé”
Aquests dies ha sovintejat la presència de patges dels Reis Mags per recollir les cartes 
dels infants; destaquen el campament reial de Torelló i els carters i carteres de Vic i Tona

Torelló/Vic/Tona

Miquel Erra

La majoria d’infants entra-
ven un punt temorosos, 
deixaven anar un somriure 
encongit, s’asseien a la falda 
del rei per fer-se la foto de 
rigor i sortien de la haima, de 
la mà dels seus pares, gairebé 
sense badar boca. Ella, una 
nena d’entre 7 o 8 anys, va 
tenir clar que no s’ho podia 
callar: “A casa tenim un gos 
nou, no s’espantin quan entri 
de nit a casa”, va advertir al 
rei Melcior, que no va poder 
evitar commoure’s. “Els Reis 
portarem moltes coses, però 
el que ens cal a tots plegats 
és que siguem més bones 
persones, que millorem la 
nostra convivència i que 
s’acabi aquesta ditxosa guer-
ra”, declarava a pregunta 
d’EL 9 NOU.

La presència de patges i 
carters reials s’ha multiplicat 
aquests dies a diversos muni-
cipis d’Osona i el Ripollès. A 
Torelló, però, van ser els tres 
reis en persona els que, dis-
sabte al matí, van fer màgic 

–una imitació de la sèrie 
440 de Rodalies, a escala 
1/11–, que hi havia muntat 
just a l’entrada. L’autor és 
el torellonenc Guillem Rius, 
maquinista de professió. 
Actualment ja en té sis de 
construïts, que circulen 
habitualment en un circuit 
estable que hi ha a les Fran-
queses del Vallès. Per pren-
dre’n nota.

A Vic també fa dies que 
corren patges reials per 
diferents barris de la ciu-
tat. Especialment esperada, 
aquest cap de setmana, 
era la presència del patge 
Berenguer i de la patgessa 
Eliseu, que rebien la canalla 
als vestíbuls de les cases 
Masferrer i Bojons, a la plaça 
Don Miquel de Clariana. “Ja 
teníem ganes de tornar a la 
normalitat”, reconeixia el 
patge Berenguer, que des-
prés d’11 anys fent parada a 
Vic ha tingut l’oportunitat de 
veure créixer tota una gene-
ració d’infants de la ciutat. 
“Ja cal que us porteu bé, a 
casa”, encoratjava a una pare-
lla de germans. “Jo m’he por-

acte de presència a l’històric 
campament torellonenc, 
que estrenava ubicació: els 
jardins de l’Espona. “És un 
espai que queda més recollit, 
té un punt màgic i no és tan 
freqüentat”, en destacava 
Gerard Ballana, president 
de la Comissió de Reis. Al 
voltant de 700 infants hi van 
acabar passant al llarg de tot 
el matí per lliurar les seves 

cartes. Dins el recinte mar-
cat hi havia la possibilitat 
d’adquirir un dels fanalets 
que proporcionava Càritas; 
de sol·licitar el servei de reis 
a casa, o fins i tot de rebre 
una carta personalitzada 
conforme la petició de cada 
infant havia estat tramesa. 
Molts dels infants també es 
van animar a pujar a l’espec-
tacular tren en miniatura 

A dalt, una imatge de l’interior del campament reial de Torelló, A baix, el patge Berenguer amb dos infants lliurant la carta; i a la dreta, la reina Mel i la cartera reial arribant a la Canal de Tona
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I més patges 
a...

Sant Joan de leS 
abadeSSeS. Visita 

del patge reial. De les 11 del 
matí a la 1 del migdia i de les 
4 a les 6 de la tarda el patge 
reial recollirà totes les cartes 
dels nens i nenes. Església de 
Sant Pol. 11.00.

dIllUnS
2

CentelleS. 
Campament i carter 

reial. Casal Francesc Macià. 
16.00.

ManlleU Campament reial. 
Visita les estances reials, 
tallers màgics i entrega de la 
carta als Reis. 16.00-20.30. 

RIpoll. Cartera reial. Sala 
Eudald Graells. 17.15-18.30. 

dIMaRtS
3

CentelleS. 
Campament i carter 

reial. Pista del Casal Francesc 
Macià. 16.00.

ManlleU Campament reial. 
Visita les estances reials, 
tallers màgics per a nens i 
nenes i entrega de la carta als 
Reis d’Orient. 16.00-20.30. 

dIMeCReS
3

tat mig bé”, admetia el gran 
amb la boca petita. No menys 
atrafegada estava la patgessa 
Elisea, en la seva segona visi-
ta a la ciutat –l’any passat va 
substituir la seva companya 
Dolça–. “I tu què els dema-
nes, als Reis”, preguntava 
a una de les nenes. “Deu 
coses”, responia ella. “I quina 
és la que et fa més il·lusió?”, 
insistia la patgessa. “Que no 
hi hagi malalties:” Per aplau-
dir. Igual de solidari es mos-
trava Albert Castells, regidor 
de Manteniment i Serveis i 
responsable de supervisar 
tota l’operativa de benvingu-
da als Reis a Vic. Tenia clar 
què demanava en nom de la 
ciutat: “Que plogui; però que 
plogui bé”. De moment no 
sembla que ho hagi de fer. 
Cada infant marxava amb un 
fanalet, que podia aprendre 
a muntar en un taller que hi 
havia a la mateixa plaça.

Una altra de les presències 
de patges més concorregu-
des es va viure divendres al 
vespre a Tona. Pares i fills 
havien de fer prop d’una 
hora de cua per poder-se 
plantar davant de la reina 
Mel –figura que es va incor-
porar al màgic seguici tonenc 
fa dos anys– i la cartera reial. 
Abans, tota la comitiva havia 
participat en una rua. Un 
petit tastet del que es viurà 
aquest dijous al vespre: la nit 
més màgica de l’any.
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A dalt, una imatge de l’interior del campament reial de Torelló, A baix, el patge Berenguer amb dos infants lliurant la carta; i a la dreta, la reina Mel i la cartera reial arribant a la Canal de Tona
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Per a més informació o dubtes truqueu al PIPA (tel. 93 881 23 23)
de dilluns a dijous de 17 a 20hwww.centelles.cat

Entrega de regals
fent cua pel rei o de

mans dels patges
des de la carrossa

A les 8 i 20

Rebuda de SSMM
els Reis Mags de
l'Orient al balcó
de l'Ajuntament

A les 8 del vespre
C. de la Font, La Plaça,
C. Joc de la Pilota,
Pg. Domènec Sert,
Crta. de Mont-rodon,
església, Pg. Domènec
Sert, Crta. Balenyà,
rotonda Atlàntida,
Rda. Vilademany,
C. Batllia, C. de la
Vila i Ajuntament.

Recorregut

Dijous, 5 de gener, a 2/4 del 7 vespre

Cavalcada de Reis 2023 a Taradell

Dilluns, 2 de gener de 202336

Cavalcada de Reis
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ArribAdA de SeS MAjeStAtS
elS reiS d’Orient A SevA

El 5 de gener els carrers es tornaran a omplir 
amb la màgia de la cavalcada de Reis.
La cavalcada començarà a les 6 de la tarda i 
anirà des del carrer Bonaire fins a la plaça de 
l’Església.

Recorregut cavalcada
PLAÇA DELS ESPORTS:
Foc + coca i xocolata per a tothom.

PLAÇA DE LA CREU:
Parada de Ses Majestats els Reis d’Orient
+ caminada conjunta al ritme dels timbals.

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA:
Parlaments de Ses Majestats els Reis 
d’Orient + regals i caramels per als petits.

Bon any!

Cavalcada
de Reis

Ripoll, dijous 5 de gener del 2023
Arribada per la ctra. de Barcelona a partir de les 6 de la tarda

Recorregut: ctra. Barcelona, pg. Ragull, c. Macià Bonaplata, ctra. d’Olot, c. Indústria, c. Tarragona, c. Progrés, 
c. Macià Bonaplata, pl. Gran, pl. Sant Eudald, c. Sant Pere, i plaça Abat Oliba.

Després de la rebuda i els parlaments a la plaça de l’Ajuntament, els Reis de l’Orient 
s’encaminaran al claustre del monestir a fi de rebre les cartes dels infants. L’accés 
es farà per la sala Abat Senjust (plaça Ajuntament, 3). 
Cal fer reserva prèvia per l’entrada al recinte del Claustre a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Ripoll (www.ripoll.cat).

Cartera Reial
El dimarts 3 de gener del 2023, a les 17.15 h: Cercavila 
des de la plaça de l’Ajuntament fins a la Sala Eudald 
Graells (pg. Sant Joan, 1) on la Cartera de SSMM rebrà 
a tots els nens i nenes que desitgin portar les seves 
cartes fins a les 20 h.

Organitza:

Agraïments:
La comissió agraeix la 

col·laboració a totes les 
persones, empreses i entitats 

que participen d’alguna forma 
en la Cavalcada. 
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És la nit més màgica de l’any. 
La nit de Reis. També la més 
llarga i de més feina per a Ses 
Majestats i els seus patges, 
que hauran d’acabar de prepa-
rar tots els regals i repartir-los 
per totes les cases. Just abans, 
cada poble d’Osona i el Ripo-
llès els haurà de dispensar la 
rebuda que mereixen a través 
de les lluïdes cavalcades. Això 

serà aquest dijous, al vespre, 
en unes rues que recuperen la 
plena normalitat, després de 
les suspensions o limitacions 
que es van haver d’afrontar les 
dues últimes edicions, arran 
del context de pandèmia. En 
alguns municipis ja fa dies que 
s’han avançat la presència de 
carters reials per anar reco-
llint les cartes dels infants.
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Centelles

J.P.

Al municipi de Centelles és 
ben coneguda l’afició per 
l’elaboració de ratafia casola-
na, i des de fa més de 10 anys 
se celebra una fira que recull 
aquesta històrica vinculació 
amb l’imaginari del poble. La 
fira també inclou un concurs, 
que amb els anys ha anat 
guanyant solera. Entre els 
que l’han guanyat dos anys 
seguits hi ha els germans 
Jordi i Guillem Romeu i 
Marc Rodríguez. I això els 
va animar a fer un pas més: 
comercialitzar la seva pròpia 
ratafia: la Brot. 

Segons explica Jordi 
Romeu, “està basada en una 
fórmula de la rebesàvia Colo-
ma, que va anar passant de 
generació en generació”. I és 
que, a casa seva, de ratafia se 
n’ha fet “tota la vida”. L’elec-
ció del nom va sortir entre 
diverses propostes. Final-
ment, Brot els va semblar 
“una paraula curta i fàcil de 
recordar i lligada a les plan-
tes, base del producte”.

... a la ratafia centellenca
Tres centellencs han tret al mercat una ratafia, Brot, que està tenint molt bona acollida
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Els germans Romeu i Marc Rodríguez, al mig, mostrant ampolles de la nova ratafia

La ratafia ja es comercia-
litza actualment en diverses 
bodegues de Catalunya, sales 
de concerts i supermercats, i 
també han començat a recór-
rer algunes fires. “Aquest 

món de les fires el coneixíem 
poc, però ens agrada aquest 
ambient de les fires, és molt 
enriquidor”, diuen.

Actualment l’envasen a La 
Sobirana, una cooperativa 

de Santa Coloma de Farners, 
perquè ells no disposen 
d’obrador propi. “Més enda-
vant potser ens plantejarem 
fer-ho nosaltres, de moment 
intervenim en el procés tant 

Centelles

Josep Paré

A Centelles hi ha un torrador 
de cafè que ha fundat Joan 
Ruvireta, amb el suport de la 
seva parella, Clara Salvans. 
L’han instal·lat al Rossell, la 
casa familiar de la parella, 
amb un objectiu molt clar: 
“Fer el millor cafè possible”. 
L’empresa es diu Bean Aro-
ma Cafè, “un nom que vol dir 
gra o llavor”. Passió i interès 
per una proposta seria el seu 
lema i per ara ha assolit una 
notable fidelitat en els seus 
clients.

Ruvireta, bomber de pro-
fessió, entra al món del cafè 
“per la necessitat de cafeï-
na”, admet. Reconeix que a 
ell el cafè “no m’agradava”, ja 
que a la majoria de llocs on 
el prenia “són molt millora-
bles”. Ara, en canvi, “m’en-
canta” i es troba que molts 
dels seus clients quan tasten 
el seu cafè li diuen que 
l’aroma i el sabor són molt 
diferents dels que coneixien. 
“Hi ha molta desconeixença 
perquè és un producte molt 
desconegut”, assegura.

Ruvireta es defineix com 
un torrador de cafè, aràbiga 
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Joan Ruvireta, amb la màquina de torrar cafè

bàsicament, procedent de 
Chiapas o Etiòpia que com-
pra en verd i després el torra 
buscant la manera de treure-
li el millor rendiment aromà-
tic i de sabor. “En funció de 
com el torres, de l’assecatge i 
de l’equilibri obtens un pro-
ducte o un altre i pots donar-

li un final o altre: més àcid, 
menys àcid, més afruitat, 
etc.”, explica. 

Fer un bon cafè no és fàcil 
i per això ha fet diferents 
cursos d’especialització per 
ser cafeter i torrefactor i con-
tinua cercant per conèixer 
gent d’aquest món. Per això 

també ha fet viatges a origen 
del cafè per descobrir “que 
hi ha propostes diferents”. 
Diu que només tracta el cafè 
que li agrada beure: “El cafè 
d’especialitat és un cafè que 
obté 80 punts o més (sobre 
100) atorgats per un tasta-
dor i basats en un sistema 

com podem a les seves instal-
lacions, que és una operació 
molt maca”, afirmen. 

L’acceptació que està 
tenint la Brot “és bona, i la 
gent en parla bé”, es felici-
ten. I què té aquesta ratafia 
que no tinguin les altres? 
“Intenta reflectir al màxim 
la ratafia que fèiem a casa 
i potenciar-ne els sabors, 
creiem que tenim un bon 
equilibri de productes i és 
una ratafia més dolça que 
seca però no embafadora; 
pensem que les plantes, espè-
cies, nous i l’ensucrat, estan 
equilibrades i no en sobre-
surt cap”, descriuen. També 
asseguren que les plantes 
són “100% del país i ecològi-
ques”. A més, el vidre de les 
ampolles “és reciclat i el tap 
de suro, natural”. Tots tres 
fan altres feines i de moment 
l’experiència esdevé gaire-
bé un hobby. “Ens fa molta 
il·lusió, però de moment 
compaginem la nostra vida 
laboral amb la producció del 
producte”, diuen. La idea va 
néixer a mitja pandèmia i 
l’abril passat ja en sortia la 
primera ampolla. La primera 
tirada ja està exhaurida i ja 
està a punt de sortir la sego-
na. De moment no es plante-
gen elaborar altres ratafies. 
L’ampolla es ven a 12,89 
euros i la distribució la fan 
bàsicament ells mateixos. 

Del cafè d’especialitat...
Joan Ruvireta comanda a Centelles Bean Aroma Cafè, un torrador de cafè d’especialitat

d’avaluació reconegut inter-
nacionalment”, apunta. Tot 
el cafè que torren, i molen 
si cal, a Bean Aroma Cafès 
és cafè d’especialitat “d’alta 
qualitat”. Prové de distri-
buïdors importadors des de 
petits fins a grans “buscant 
el millor producte per les 
meves necessitats”.

Ruvireta assegura que per 
degustar un bon cafè l’es-
sencial és una bona matèria 
primera: el cafè i l’aigua. Per 
això, és imprescindible tenir 
cura d’aquests dos elements. 
També assegura que el torrat 
del cafè és clau per poder 
gaudir d’un bon producte. 
A part de vendre a clients 
també ajuden a calibrar les 
màquines. “Cada una és 
diferent i té unes caracte-
rístiques distintes i un bon 
ajustatge millora el seu cafè, 
cal que el torrat es faci per 
a cada cafetera ja que serà 
molt millor”.

Han fet una guia per 
entendre millor el món del 
cafè que han penjat a la seva 
pàgina web on promocionen 
el producte, també tenen un 
showroom i el que volen “és 
que la gent gaudeixi del cafè 
com ho fem nosaltres, que en 
som uns vertaders apassio-
nats”. El cafè es pot comprar 
en gra o ja molt. Segons ell, 
“millor en gra i moldre’l 
abans de beure’l, però es pot 
comprar ja molt”. A més de 
bomber, Ruvireta també fa 
triatlons amb el Vic ETB.
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Farmàcies

Vic

✚URGELL

Rbla. Hospital, 18 | dia 2

✚EURAS

C. Tagamanent, 1 | dia 3

✚ALIBERCH

Rda. Camprodon, 36 | dia 4

Roda de Ter

✚TORRENT

Pl. Major, 7 | dies 2, 3 i 4

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP 

C. del Pont, 45 | dies 2, 3 i 4

Tona

✚FABRÉ

C. Barcelona, 2 | dies 2, 3 

i 4

Torelló

✚NOFRE

C. Manlleu, 31 | dia 2

✚PRAT

C. del Pont, 17 | dia 3

✚BARDOLET

C. Canigó, 72 | dia 4

Manlleu

✚FERRER CHAMBÓ

Pl. Fra Bernadí, 19 | dia 2

✚DE GRÀCIA

Av. Roma, 200 | dia 3

✚MARTA

Av. Roma, 100-102 | dia 4

Sant Bartomeu del Grau

✚CASACUBERTA

C. Vell, 35 | dia 2

Olost

✚SALA CASTANY

Pg. Dr. Lleopart, 4 | dia 3

Prats de Lluçanès

✚VIVER

C. Major, 35 | dia 4

Ripoll

✚CABALLERIA

C. de Berenguer el Vell, 5 | 

dies 2, 3 i 4

St. Joan Abadesses

✚SUNYER

C. Pere Rovira, 14 | dies 2, 

3 i 4

Laia Miralpeix agenda@vic.el9nou.com

AGENDA 

RIPOLL  Dilluns

Comtal Avatar 2: el sentido del agua 21.00

VIC  Dilluns i dimarts

Sucre Reza por el diablo 17.15, 19.50 i 22.00
 El peor vecino del mundo 19.00 i 21.50
 El gato con botas (cat.) 16.35 i 19.10
 El gato con botas 17.45 i 19.40
 Broker 21.30
 I Wanna Dance with Somebody 21.15
 Avatar 2: el sentido del agua 16.15, 17.30, 21.00 i 21.40
 Avatar 2 (3D) 17.30 i 21.00
 Avatar 2 (cat.) 16.45
 Avatar 2 (VOSE) 16.45

 A todo tren 2: sí, les ha pasado (...) 17.10 

CARTELLERA

Dilluns 2

Manlleu. Badanadal. Pista 
de gel de 10.00 a 20.00. Plaça 
Fra Bernadí.

Ripoll. Pista de gel artificial, 
llit elàstic i carrusel. Plaça 
de la Lira.

Atraccions ecològiques. 
Per als més petits. Plaça de 
l’Ajuntament.

Sant Quirze de Besora. 
Gran concert de Nadal. Amb 
la Coral L’Arpa de Taradell, 
Marc Fabré a la flauta 
travessera, Pep Serdà al 
violí, Sara Guri al violoncel, 
Pere Mateu Xiberta al piano 
i Viqui Amador i Anna 
Solnychna com a sopranos. 
Taquilla inversa. Església. 
17.30.

Sant Vicenç de Torelló. Saló 
de la infància. Amb tallers, 
rocòdrom, tir amb arc, un 
espai per als més menuts, 
inflables i jocs, entre 
d’altres. Pavelló municipal. 
16.00.

Tona. Activitats artístiques 
per a infants. Espai Muriel 
Casals. 11.00-13.00.

Vic. Festival de la Infància. 
Recinte firal El Sucre. 16.00-
20.00.

Ressò: Mercat social de 
reutilització en format pop-
up store. De 16.00 a 20.00. 
Església de la Pietat.

Taller de bosses de mà. Plaça 
dels Màrtirs. 16.30.

Viladrau. Casalet de Nadal. 
Amb l’activitat El bandoler 
llegendari. Casal del Sagrat 
Cor. 10.00.

Vic. Festival de la Infància. 
Recinte firal El Sucre. 16.00-
20.00.

Ressò: Mercat social de 
reutilització. De 16.00 a 
20.00. Església de la Pietat.

Presentació-taller del llibre 
Emma. La petita dragona 
d’Orient. Amb els autors, 
Pep Molist i Marta Cabrol. 
Es farà també un taller per 
fer el fanalet de la petita 
dragona per portar-lo a la 
cavalcada de Reis. Activitat 
familiar amb inscripció 
prèvia i places limitades. 
Llibreria El Petit Tresor. 
11.00.

Taller de fanalets i forja. 
Plaça dels Màrtirs. 11.00.

Viladrau. Casalet de Nadal. 
Amb l’activitat El bandoler 
llegendari. Casal del Sagrat 
Cor. 10.00.

Vilanova de Sau. Visita 
guiada a l’antic poble de 
Sant Romà de Sau. Places 
limitades. Es recomana 
reserva prèvia. Àrea d’esplai 
del pantà de Sau. 12.00.

Dimecres 4

Centelles. Jocs màgics. 
Passeig. 16.00.

La màgia del turó de 
Puigsagordi. Observació del 
turó. 19.00.

Folgueroles. Tallers de 
Nadal per a infants a càrrec 
de La Rutlla. Sala de Lectura 
(Centre Cultural). 16.00-
17.00.

Berenar ball amb música en 
viu. Sala Dolce Vita. 17.30.

Manlleu. Badanadal. Pista 
de gel de 10.00 a 20.00. Plaça 
Fra Bernadí.

Ripoll. Pista de gel artificial, 
llit elàstic i carrusel. Plaça 
de la Lira.

Atraccions ecològiques. 
Per als més petits. Plaça de 
l’Ajuntament.

Sant Quirze de Besora. 
Activitat “Atreveix-te amb 
el paintball”. A les 10.00, 
infantil, de 9 a 13 anys; a les 
14.00, juvenil, a partir de 
14 anys. Dipòsits d’Aigua. 
10.00.

Rupit. 34è Pessebre Vivent 
Vila de Rupit. 18.00.

Tona. Activitats artístiques 
per a infants. Espai Muriel 
Casals. 11.00-13.00.

Hora del conte i història de 
la Reina Mel. Espai Muriel 
Casals. 18.00.

Vic. Taller de Nadal. 5 euros 
per participant. 16.30-18.30. 
Museu de l’Art de la Pell.

Ressò: Mercat social de 
reutilització en format pop-
up store. De 16.00 a 20.00. 
Església de la Pietat.

Taller de fanalets i forja. 
Plaça dels Màrtirs. 16.30.

Viladrau. Casalet de Nadal. 
Amb l’activitat El bandoler 
llegendari. Casal del Sagrat 
Cor. 10.00.

Dimarts 3

Centelles. La màgia del turó 
de Puigsagordi. Observació 
del turó. 19.00.

Folgueroles. Donació de 
sang i plasma. Es podrà fer 
de 10 del matí a 2 del migdia 
i de les 5 de la tarda a 2/4 
de 9 del vespre. Pavelló 
d’esports. 10.00.

Gurb. Tallers d’hivern: 
saquet d’espígol. A partir de 
16 anys. El Femer de Gurb. 
18.30.

Manlleu. Badanadal. Pista 
de gel de 10.00 a 20.00. Plaça 
Fra Bernadí.

Ripoll. Pista de gel artificial, 
llit elàstic i carrusel. Plaça de 
la Lira.

Atraccions ecològiques. 
Per als més petits. Plaça de 
l’Ajuntament.

L’hivernet a Ripoll. Taller de 
fanalets. Casal de Joves El 
Galliner. 16.00-19.00.

Sant Joan de les Abadesses. 
Visita guiada “Sant Joan de 
les Abadesses, la joia del 
romànic”. Visita al monestir 
i al Palau de l’Abadia. 
Inclou l’entrada al Centre 
d’Interpretació del Mite del 
Comte Arnau. Monestir. 
11.30.

Sant Vicenç de Torelló. Saló 
de la Infància. Amb tallers, 
rocòdrom, tir amb arc, un 
espai per als més menuts, 
inflables i jocs, entre 
d’altres. Pavelló municipal. 
16.00.

Tona. Activitats artístiques 
per a infants. Espai Muriel 
Casals. 11.00-13.00.
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OFERTA DE TREBALL

Comercial Veterinària de Vic
necessita incorporar un/una

farmacÈutic/a
en dedicació exclusiva.

Possibilitat horària,
entre 6 i 8 hores diàries,
de dilluns a divendres.

Es requereix:
· Títol de llicenciat/llicenciada 
en Farmàcia.

· No es necessita experiència.
· Formació a càrrec de 
l’empresa.

Interessats envieu currículum 
a treball@vic.el9nou.com
indicant la referència 99-197.
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EXPOSICIONS 

artístics que acullen obres d’art 
contemporani, formant part 
d’Osona Artimur. Fins al 8 de 

gener.

Ripoll

Museu Etnogràfic. Exposició 
“Despertant instruments 
adormits”. Horari: de dimarts a 

dissabte de 10.00 a 13.30 i de 16.00 a 

18.00 i diumenges i festius de 10.00 a 

14.00. Fins al 8 de gener.

Olost

Espai Perot Rocaguinarda. 
Exposició “Camins cap al 
despertar”, gravats de Dimitri 
Coppola. Horari: de dilluns a dijous 

de 17.00 a 19.00. Fins al 14 de gener.

St. Joan de les Abadesses

Palau de l’Abadia. Exposició 
“Sant Joan, negre sobre blanc 
vist per Francesc Anglada”. 
Horari: de dilluns a dissabte de 10.00 

a 14.00 i de 16.00 a 19.00 i diumenges 

de 10.00 a 14.00. Fins al 15 de gener.

Vic

Centre Cívic Joan Triadú. 7a 
Mostra de pessebres. Horari: de 

dilluns a diumenge de 18.00 a 20.00. 

Fins al 8 de gener.

L’Atlàntida. Exposició “Parelles 
Artístiques”, 16a edició. En horaris 

de programació. Fins al 8 de gener.

Temple Romà. Exposició “Antics 
udols”, de Lluís Vilar. Horari: de 

dimarts a dissabte d’11.00 a 13.00 i de 

dimarts a diumenge de 18.00 a 20.00. 

Fins al 15 de gener.

Campdevànol

Espai Torre Mossèn Tor. 
Exposició de Nadal. Horari: 

dissabtes, diumenges i festius 

d’11.00 a 13.30 i de 16.00 a 19.00. 

Fins al 15 de gener.

Camprodon

Espai Cultural Cal Marquès. 
Exposició “Dèria Arbòria. Els 
arbres de la vida”, fotografies 
de Xavier Erruz i exposició de 
pintures de Jordi H. Ricart. Horari: 

dimarts, dimecres i dijous de 16.00 a 

20.00, divendres i dissabtes de 10.00 a 

14.00 i de 16.00 a 20.00 i diumenges de 

10.00 a 14.00. Fins al 8 de gener.

Manlleu

Locals comercials desocupats. 
Exposició Manlleu Galeria d’Art, 
es converteixen en aparadors 

Mots encreuats Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Adscripció político-tèx-
til de joventut dels actuals manaires progre-
liberals (dos mots) / 2. Faci versos com un 
àrab. Estant desvagats, en Fuster els va oferir 
un diccionari / 3. Partida de naixement. Molts 
records pels enemics més llunyans. Centre 
històric del Carmel / 4. Contestis el que vol el 
senyor enquestador. Himne religiós en honor 
d’en Nikki / 5. Emmarquen la dedicatòria. En 
Serrat la va abandonar quan era vella i pobra 
/ 6. Segons com parem ens trobem la Moliner. 
Alimentant la llar / 7. Tan rar i infreqüent 
com un autèntic pelegrí xinès. Hit-parade de 
la cançó de trobador / 8. Xiringuito al pont 
del poble de la Cerdanya. Faci com el pagès 
del poble d’en Raimon. P amb crossa / 9. No 
té validesa a l’hora de caminar. Coit contra 
natura / 10. Podria ser la pera, el regidor 
lleidatà. Monedes angleses fugisseres com un 
estol d’ocells / 11. A la tercera va la segona. 
L’home del sac dels usuaris de Renfe. Aquest 
vals no rutlla / 12. Estan separats, però no pel 
desamor. Tumor arbori, com infiltrat al tronc 
/ 13. Vores de l’estany. Amorosir les formes 
d’en Mimosín.

VERTICALS: 1. Entre el binocle i el binomi. 
I dues pàgines més endavant, idèntic però 
caminant / 2. Matí al digital. Prou beneit per 

menjar pa amb pana. La llatina i la grega / 
3. Ni m’immuto, de tan insignificant. Pèrfid 
i malèvol, declamat ratlla per ratlla / 4. Fer 
sonar argentins joiells. Arracades plane-
tàries / 5. Continua segona. Xiulet mallorquí 
fet de lliures. Distingeix la vibració de les 
cordes vocals / 6. Cavall de la mena d’en 
Rocinante. Flor amb nom de medecina / 7. 
Aquí a Ontinyent. Valorades com a porten-
yes trastocades. Capdevila / 8. Del cas entre 
il•luminatiu i relatiu. Adverteixi el caos d’en 
Toni / 9. En presència de l’Aurora no acaba 
bé. Instantània d’en Dorian / 10. Objecte del 
desig del gos. Matèria primera per un cobert 
de tercera. Punt central dels colzes / 11. Una 
de l’Orient Mitjà capaç d’alterar-te la jorna-
da. Sempre la té un altre, és un sentiment 
molt íntim / 12. Ofec crònic. Escombrar tirs a 
Vilassar.
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Compro
pisos i Cases

a osona
visita sense Compromís

620 27 70 55

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

Declaració anual de 
nitrogen (DAN)

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

Serveis

Detectius privats. Pagès i Gas-
só. Investigacions familiars,  
laborals i mercantils. Control 
de menors. Tel. 93 883 28 33.

Treball

Comercial veterinària de Vic 
necessita incorporar un/una 
farmacèutic/a en dedicació 
exclusiva. Possibilitat horària, 
entre sis i vuit hores diàries, de 
dilluns a divendres. Es reque-
reix: títol de llicenciat/llicencia-
da en Farmàcia. No es necessita 
experiència. Formació a càrrec 
de l empresa, Interessats envia 
CV a treball@vic.el9nou.com
indicant la referència 99-197.

Es necessita senyora de neteja 
de la llar, amb cotxe, referènci-
es i hores disponibles. Interes-
sades truqueu al tel. 630 2043 
01.

Empresa de Vic necessita ope-
rari electricista per fer instal-
lacions i manteniments en 
granges. Incorporació immedi-
ata. Horari intensiu de 7 a 15h. 
Tel. 629 67 33 96.

Altres

Es fan classes de marxa nòrdi-
ca individual, en grup o repàs 
de tècnica. Caminades. Infor-
ma’t al 619 68 90 46. Patrícia 
Isern, instructora de marxa nòr-
dica acreditada.

Regala PC Personalitzat 
+ Taller de muntatge amb 
Computernest. Aquest Nadal 
regala PC Personalitzat + Taller 
de muntatge. Un regal especi-

CLASSIFICATS GUIA DE
SERVEIS

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

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

al! Regala un PC personalitzat 
amb Computernest. Us asses-
sorarem per configurar el vos-
tre PC optimitzat a les vostres 
necessitats de rendiment, grà-
fics i estètica. Taller de Mun-
tatge: Gaudiu de l’experiència 
de construir el vostre nou PC! 
Aprendreu a muntar els com-
ponents, configurar i posar 
en marxa el vostre equip. Per 
tota mena d’aplicacions com 
gaming, edició de foto i vídeo, 
realitat virtual, enginyeria i ofi-
cina. Per particulars i empre-
ses. Tel. 646 27 80 61. info@
computernest.cat

Comprem el seu vehicle. 
Compra directa. Verificació del 
vehicle. Pagament immediat. 
Canvi de nom garantit. Tel. 686 
06 04 05.

Immobles

Venc estructura metàl·lica de 
parada de mercat. Mesures: 
llargària  mínima 2,5 m i exten-
sible fins a un màxim de 4 m.  
Opcional de muntar l’alçada de 
2,5 m. Preu 500 . Tel. 669 07 
18 51.

GUIA
GASTRONÒMICA
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Reproducció
assistida
de proximitat

Consultori Bayés / Plaça
de la Catedral, 9 / Vic

www.fecunmed.com
938 611 828

EL REFREDAT COMÚ ÉS UN CONJUNT D’INFECCIONS VÍRIQUES 
QUE AFECTEN LES VIES NASALS I LA GOLA, I QUE PRODUEIXEN 
ELS TÍPICS SÍMPTOMES DE CONSTIPAT. US EXPLIQUEM COM 
DETECTAR-LO ALS PETITS DE CASA I COM TRACTAR-LO.

Símptomes
Inicialment, el refredat comú sol presentar els següents símptomes:

· Mucositat.
· Nas tapat.
· Esternuts.
· Picor a la gola.

De vegades s’hi afegeix:
· Febre.
· Tos seca, irritativa, freqüent, que molesta sovint i no deixa dormir. 

Passats uns dies es torna tos tova.  
· Poden aparèixer símptomes digestius com diarrea, vòmits o poques 

ganes de menjar.

Què cal fer?
Si té febre, antitèrmics a demanda: Paracetamol (Apiretal®), Ibuprofèn 
(Dalsy®).
Líquids abundants: aigua, camamilla, brous, sucs de fruites naturals…
Mocar-se.
Rentat de nas amb sèrum fisiològic.
No forçar a menjar.
Repòs i descans.

Quan he d’anar al CAP?
· Si té menys de 3 mesos i té febre superior a 37ºC.
· Li costa respirar (no perquè tingui mocs al nas) i té sensació d’ofec.
· Respira molt de pressa i se li senten
  ‘xiulets’ al respirar.
· Inicia en febre superior
  o igual a 40ºC.
· Mal d’orella que fa que
  es desperti a la nit. 
· Taques a la pell.

Consells per 
fer front 
al refredat 
Comú

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

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

GUIA
MÈDICA

GUIA MÈDICA

93 889 49 49
Posa el teu anunci a 
classificats.el9nou.cat
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Memòries d’una 
batalla
Documental que recorda i 
s’endinsa en la Batalla de 
l’Ebre, la major operació 
militar de la Guerra Civil 
espanyola que va decidir el 
final del conflicte 

Memòries d’una batalla 
dimarts, 18.30 i 22.00

Les notícies 
d’Osona
Clàudia Dinarès presenta 
El 9 Informatiu, el recull 
de les principals informa-
cions que s’han generat 
durant el dia a Osona, 
explicades de forma rigo-
rosa i amena.  

El 9 Informatiu 
de dilluns a dimecres, 20.30

‘Los Pastorets de 
Betlem’
Los Pastorets de Betlem, o 
sia, lo naixement de Nostre 
Senyor Jesucrist. Una lectu-
ra dramatitzada d’un dels 
primers Pastorets moderns 
en català.

 Los Pastorets 
 dimarts, 17.00

LA PROGRAMACIÓ D’AQUESTA SETMANA

Dilluns 2

6.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
6.30 TORN DE TARDA. 
Magazín. 
7.00 FINS A LA CUINA. 
Espai d’entrevistes. 
8.00 NEX MATÍ. 
Informatiu. 
9.00 CONCERT DE LA 
BARCELONA ART ORCHES·
TRA. Musical. 
10.30 AVENTURÍSTIC. 
Esports d’aventura. 
11.00 ELS RESUM DE L’ANY. 
Informatiu. 
12.00 CONCERT D’ANY NOU. 
Musical. 
14.00 EXCEL·LENT!. 
Divulgatiu. 
14.30 PAISATGES ENCRE·
UATS. Divulgatiu. 
15.00 DE SOL A SOL. 
Divulgatiu. 
15.30 FESTA DEL PI DE 
CENTELLES. Cultura popular. 

18.00 QUINA CANALLA. 
Divulgatiu. 
18.30 EL CAMP DE FAIGS. 
Documental. 
19.00 CONCERT DE LA 
LUDWIG BAND. Musical. 
20.00 TORN DE TARDA. 
Magazín. 
20.30 EL 9 INFORMATIU. 
Les notícies d’Osona. Presenta: 
Clàudia Dinarès. 
21.00 ODA A VERDAGUER. 
Musical. 

22.00 EL CAMP DE FAIGS. 
Documental. 
22.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona 
23.00 TORNEIG DE BILLAR 
VILA DE CENTELLES. Billar. 
0.30 EL RESUM DE L’ANY. 
Informatiu. 
1.30 AVENTURÍSTIC. Esports 
d’aventura. 
2.00 EXCEL·LENT!. Divulgatiu. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. Els titulars d’EL 9 
NOU, agenda d’actes i movi-
ments demogràfics. 

Dimarts 3

6.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
6.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. 
7.00 MISERICÒRDIA. Arts 
escèniques. 
8.00 NEX MATÍ. Informatiu. 
09.00 CONCERT D’ANY NOU. 
Musical. 
11.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
11.30 TORNEIG DE BILLAR 
VILA DE CENTELLES. Billar. 
13.00 EL VIOLONCEL DESCO·
NEGUT. Musical. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
14.30 PAISATGES ENCRE·
UATS. Divulgaiu. 
15.00 DE SOL A SOL. Divulga-
tiu. 
15.30 CONCERT DE LA 
BARCELONA ART ORCHES·
TRA. Musical. 
17.00 LOS PASTORETS DE 
BETLEM. Lectura dramatitza-
da. 

18.30 MEMÒRIES D’UNA 
BATALLA. Documental. 
19.00 CONCERT DE PUPIL·
LES. Musical. 
20.00 TORN DE TARDA. 
Magazín. 
20.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Clàudia Dinarès. 
21.00 RETALLS DE CINEMA. 
Cinema. 
22.00 MEMÒRIES D’UNA 
BATALLA. Documental. 
22.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
23.00 CONCERT DE LA 
LUDWIG BAND. Musical. 
0.00 EL CAMP DE FAIGS. 
Documental. 
0.30 TORN DE TARDA. 
Magazín. 
1.00 EL 9 INFORMATIU. 
Les notícies d’Osona. Presenta: 
Clàudia Dinarès. 
1.30 EL RESUM DE L’ANY. 
Informatiu. 

2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 

DINÀMIC. Els titulars d’EL 9 
NOU, agenda d’actes i movi-
ment demogràfic d’Osona. 

Dimecres 4

6.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
6.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. 
7.00 FINS A LA CUINA. Espai 
d’entrevistes. 
8.00 NEX MATÍ. Informatiu. 
9.00 GOSSOS D’ATURA. Gos-
sos d’atura. 

11.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
11.30 RETALLS DE CINEMA. 
Cinema. 
12.30 TRENCADÍS. 
Arts escèniques. 
14.00 EL 9 INFORMATIU.
Les notícies d’Osona. 
14.30 PAISATGES ENCRE·
UATS. Divulgatiu. 
15.00 DE SOL A SOL. Divulga-
tiu. 
15.30 MILLORS MOMENTS 
CATALUNYA STARS. 
Patinatge. 

18.00 QUINA CANALLA. 
Divulgatiu. 
18.30 LA PRIMAVERA REPU·
BLICANA. Documental. 
19.10 CONCERT DE L’ALBA. 
Musical. 
20.00 TORN DE TARDA. Maga-
zín. 
20.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
21.00 ODA A VERDAGUER. 
Musical. 
21.45 LA PRIMAVERA REPU·
BLICANA. Documental. 
22.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
23.00 CONCERT DE PUPIL·
LES. Musical. 
0.00 RETALLS DE CINEMA. 
Cinema. 
1.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
1.30 AVENTURÍSTIC. Esports 
d’aventura. 
2.00 EXCEL·LENT!. Divulgatiu. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ.

Concert de la 
Ludwig Band
Estrena a televisió del con-
cert que la Ludwig Band va 
oferir al Mercat de Música 
Viva de Vic des de l’escena-
ri de la plaça dels Màrtirs.

Concert 
dilluns, 19.00 i dimarts, 

23.00

Retalls de cinema
Pitu Anaya ens presenta 
un programa especial 
d’una hora de durada de 
Torna-la a tocar, Sam, amb 
curiositats sobre el món 
del cinema i les estrenes 
més destacades.
.  

Retalls de cinema 
dimarts, 22.00  i dimecres, 11.30

Billar Vila de 
Centelles
Final del tercer torneig 
de billar de carambo-
les Vila de Centelles, 
entre Josep Maria Mas i 
Francisco Hernández.

Billar Vila de Centelles 
dilluns, 23.00 i dimarts, 

11.30
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Una de les persones de 
seguretat de la Festa 
del Pi demanava a la 
gent que volia entrar 
en tromba a l’església 
de Centelles per veure 
com penjaven l’arbre 
que ho fessin amb 
calma. Va dir: “Aquí 
s’entra a poc a poc, que 
això és la casa de Déu”. 
Sí senyor, una bona 
manera de fer creure 
la gent.

Sembla que tinguem 
una fixació amb ell, 
però mira, ens fa gràcia. 
Als Pastorets de Tore-
lló van fer aparèixer 
l’Escolanet de Rocapre-
vera. Un noi anava ben 
vestit i de cop i volta 
va entrar un lladre tot 
vestit de negre i se’l 
va emportar. S’ha de 
reconèixer que amb 
aquestes coses els tore-
llonencs són únics.

Pastorets (1)

Continuem amb els 
Pastorets de Torelló. El 
dia de Nadal els actors 
que fan els Pastorets de 
Vic van anar a veure els 
seus col·legues de Tore-
lló com feien la repre-
sentació. Es veu que van 
acabar fent-los pujar a 
l’escenari a interpretar 
sant Josep i la Verge 
Maria. No veieu com els  
vigatans i els torello-
nencs s’entenen bé?

Pastorets (2)

Hi ha tradicions que 
no s’haurien de perdre, 
com la de fer pessebres. 
Més d’un vigatà ha 
lamentat aquests dies 
que no hi hagi el tradi-
cional pessebre a l’apa-
rador de Can Colom, a 
la Baixada de l’Eraime. 
Era habitual fer la 
volta per poder passar 
expressament per allà 
per veure’l.

Pessebre

Festa

Cromos

              EL   NOU

Addicte a les xarxes soci-
als? 

No.
Una cançó. 
Lo mejor de tu vida.
Un llibre.
Caballo de Troya.
Una pel·lícula. 
Cayo Largo.
Un programa o sèrie de 

televisió.
Cap.
Un programa de ràdio.
Bon dia, Catalunya.
L’última obra de teatre 

que ha vist.
Els Pastorets.
Un restaurant.
El Sota Muralla, a 

Peralada.
El plat preferit.
Capipota.
Una beguda.
Vi negre.
L’últim viatge que ha fet.
A l’Ariège.
El millor lloc de la comar-

ca. 
Malla.
I de Catalunya?
El Cap de Creus.
I del món? 
Catalunya.
On no portaria mai nin-

gú? 
A la sortida o l’entrada 

d’una fàbrica.
Amb quin alcalde o alcal-

dessa aniria a sopar? 
Amb l’alcaldessa de Vic, 

Anna Erra.
Amb qui no faria mai el 

cafè? 
Amb l’alcaldessa de 

Barcelona, Ada Colau.
Quin és l’últim regal que 

li han fet? 
Una ràdio portàtil.
A quina hora es lleva? 
Depèn de l’hora que vagi a 

dormir. 
A quin cantó del llit 

dorm? 
Al mig.

“Mentiria per fer feliç  
una persona”
Una paraula que li agra-

di? 
Mansalva.
L’última vegada que va 

anar a missa? 
Per Nadal del 2021.
Un insult.
Pocavergonya.
Una mania.
L’ordre.
Un personatge històric.
Leonardo da Vinci.
Qui és el seu/seva crush?
Una professora universi-

tària.
Un hobby.
El ciclisme.
Un lema.
Disfruta. 
El treball dignifica?
No.
Què el treu de pollegue-

ra? 
La hipocresia. 
Què li fa riure?

Algunes situacions no 
planificades. 

I plorar? 
Res.
Quin esport practica?
Ciclisme.
És fanàtic del Barça?
No.
El paper de vàter, plegat 

o arrugat? 
Plegat.
L’últim partit polític que 

ha votat? 
Junts. 
Què faria si li diguessin 

que demà serà el seu últim 
dia a la Terra? 

Res. 
Què repetiria si tornés a 

tenir 20 anys? 
Estudiar. 
I què no repetiria? 
No viatjar.
Què canviaria del seu 

cos? 

Res.
I del seu caràcter? 
Llevar-me més alegre.
Si mai el perden, on 

l’haurien d’anar a buscar? 
Al sud de França.
Per què o per qui diria 

una mentida? 
Mentiria per fer feliç una 

persona.
Els seus amics de veritat 

caben en una mà? 
Sí.
Un secret confessable. 
M’agrada la música de 

Julio Iglesias.
A sobre o a sota.
A sobre.
Què haurem après de la 

pandèmia? 
Malauradament, res.
Quina resposta ha hagut 

de pensar més estona? 
N’he hagut de pensar 

massa.

Carles Vila

SOC AIXÍ...
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